






























































































































































1 الصف الثالث األعدادى

نموذج األضواء

) أ (  التعبير الوظيفى: اكتب برقية إلى صديقك، تطلب منه أن يجتهد فى دراسته، ويحافظ على تفوقه؛ لكى يكون عالًما 
)إجبارى( مرموًقا. 

)ب(  التعبير اإلبداعى: اكتب فى موضوع واحد من الموضوعين اآلتيين، فيما ال يقل عن ستة عشر سطًرا وال يزيد على 
)اختي�ارى( عشرين سطًرا: 

1- للمشروعات الصغرية دورها ىف مواجهة مشكلة البطالة.
2-  النظافة مظهر حضارى، ووقاية من التلوث، وهى لإلنسان وقاية من األمراض.

 من موضوع »فالق احلب والنوى« اقرأ ثم أجب:
  »وأما النخلة السامقة فمن عناصر األرض طعامها، ومن غيث السماء سقياها، تحمل فى جوفها سر الحياة؛ لتطرحه كل 

عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء، كأنها عناقيد الياقوت«.
) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مضاد »السامقة« : ................................... .
) د ( املتساقطة. )جـ( املنخفضة.  )ب(  المائلة.  ) أ ( النحيفة. 

2- مفرد »عراجين«: ................................... .
) د ( معروج. )جـ( عارج.  )ب( عرجون.  ) أ ( أعرج.  

3- مرادف: »مثقلة«: ................................... .
) د ( نقية. )جـ( محملة.  )ب( خفيفة.   ) أ ( ضخمه. 

)ب( دلل على أن النخلة الىت تنفجر من نواة التمر حتمل ىف جوفها سر احلياة.
.  .....................................................................................................................................................................................................

)جـ( بم صور الكاتب عراجني التمر؟
.  .....................................................................................................................................................................................................

) د ( من قصة »طموح جارية« :

1- علل لما يأتى: الصالح إسماعيل يفرج عن الشيخ »عز الدين بن عبد السالم«.
.  .....................................................................................................................................................................................................

2- ما مضمون الرسالة التى جاء بها تاجر صقلية إلى نجم الدين؟ وما أثرها على نجم الدين؟ 
.  .....................................................................................................................................................................................................

3-  وضح دور المقاهى والمجتمعات الشعبي�ة فى تهيئ�ة القلوب لصد الحملة الفرنسية بقيادة لويس التاسع.
.  .....................................................................................................................................................................................................

4- ماذا فعلت شجر الدر  باألخبار  وباألسرى؟ وما موقف المصريين منها؟
.  .....................................................................................................................................................................................................

التعبيـــرأواًل

القراءةثانًي�ا
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الصف الثالث األعدادى2

 القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب:

  »تكونت األنواع المتعددة من الصخور الموجودة  فى عالمنا اليوم على مدار أكثر من 4000 مليون سنة، والقشرة األرضية 
والبوتاسيوم  والصوديوم  والكالسيوم  والحديد  واأللومنيوم  والسيليكون  األكسجين  أهمها:  عناصر،  عدة  من  تتكون 
المعادن،   من  الصخور  كل  وتتشكل  المعادن،  لتكون  مختلفة  بطرائق  العناصر  هذه  وتتحد  والكربون.  والماغنسيوم 
أكسيد  ثانى   / )الكوارتز  والمرو  الكالسيوم(  )كربونات  الكالسيت  الصخور  تكوين  فى  تدخل  التى  المعادن  أكثر  ومن 
مما  الصخور،  تت�آكل  وقد  والرسوبي�ة.  والمتحولة  البركاني�ة  هى:  الصخور،  من  مجموعات  ثالث  وهناك  السيليكون(، 
الرسوبي�ة«.  الصخور  لتشكل  وتتراكم  الحبيب�ات  هذه  وتترسب  الرياح،  أو  البحار  أو  األنهار  تحملها  حبيب�ات  عنه  ينتج 
)موسوعة مشاهدات علمية - الحفريات - نهضة مصر(  

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »تشكل«: .............................. .
) د (  توحد. )جـ(  تراكم.  )ب( تكون.  ) أ ( تلون. 

2- جمع  »عالمنا«: ..............................  .
) د (  علوم. )جـ(  أعالم.  )ب( علماء.  ) أ ( عوالم. 

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( 1- األساس المكون للصخور هو المعادن. 

)        ( 2- يعتبر الحديد من مكونات القشرة األرضية. 
)جـ( ماذا يرتتب على تآكل الصخور؟

.  .....................................................................................................................................................................................................

أجب عن السؤال اآلىت: من نص »رسالة إىل ابىن« اقرأ ثم أجب:
  »إن من صميم األخالق الفاضلة أن يتطابق قولك وعملك فى حدود االستطاعة البشرية، وأن يتوازن عدلك ورحمتك، 

وأن يتعاون حقك وواجبك، وأن تتن�اسق حريتك وحرية اآلخرين، وهكذا«.
) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »يتطابق«: .............................. .
) د ( يتعارض. )جـ(  خيتلف.  )ب( يتوافق.  ) أ ( يتن�افس. 

2- مضاد »االستطاعة«: .............................. .
) د ( اليأس. )جـ(  العجز.  )ب( الفشل.  ) أ ( الرتاجع. 

3- مفرد »األخالق«: .............................. .
) د ( اخلالق. )جـ(  اخللق.  )ب( اخلليقة.  ) أ ( اخللوق. 

)ب( اشرح الفقرة السابقة بأسلوبك.
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3 الصف الثالث األعدادى

)جـ( ما اجلمال ىف قول الكاتب: )يتوازن عدلك ورحمتك(؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د ( )يتعاون حقك وواجبك - اجمع بني احلق والواجب( أى التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالني اآلتيني:

 من نص »وادى الكنانة« اقرأ ثم أجب:
ومـصــــــر لنـــا، فال نـــــدع الزمـــامادعــــت مـــصـــــر، فلبينــ�ا كـــراما
أمامــاقـيـــاًما تـــــحت رايــتـهـــــا، قـيـامـــا فامضــوا  العــال،  أمامكــم 
فهبــوا املجــد يدعوكــم،  وليــس يروعكــم ىف املجــد خطُبهنــاك 

) أ ( هات: مرادف »كرام«، ومضاد »لبين�ا«، وجمع »الزمام« ىف جمل من تعبريك.
.  .....................................................................................................................................................................................................

)ب( إالم يدعو الشاعر الشباب ىف األبي�ات السابقة؟
.  .....................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: )دعت مصر(؟ وماذا أفاد تنكري كلمة )كراًما(؟
.  .....................................................................................................................................................................................................

 من نص »خالل كريمة« اقرأ ثم أجب:

بالعلم كــــــان نــــهـــايــــــــة اإلمالِقوالـمـــــال إن لــم تدخــــــره محصًنا
شــمائل تكتنفــه  لــم  إن  تـعـلـيـــه كــــان مـطـيـــة اإلخفاِقوالعلــم 
الـعلـــم ينفــع وحــده مـــــــا لـــــــم يــــتــــوج ربــه بـخـــالِقال تـحسـبـــن 

) أ ( هات: املراد بـ»ربه«، ومضاد »اإلخفاق«، وجمع »مطية« ىف جمل من تعبريك.
.  .....................................................................................................................................................................................................

)ب( اشرح األبي�ات السابقة شرًحا وافًيا.
.  .....................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: )كان مطية اإلخفاق(؟ وماذا أفاد تنكري كلمة )شمائل(؟
.  .....................................................................................................................................................................................................

  »كان قليل المال، ومع ذلك كان قنوًعا، معطاًء للفقراء والمحتاجين، وكان بصيًرا بعواقب األمور، فطًنا لما ينبغى عمله، 

اهتم بتعليم أبن�ائه، حتى بلغوا الوظائف المرموقة وبقى مع ذلك متواضًعا فعااًل للخير؛ ولذلك كان أعظم أهل قريت�ه«.

) أ ( أعرب ما حتته خط ىف العبارة السابقة.

1
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الصف الثالث األعدادى4

)ب( استخرج من العبارة السابقة ما يأىت:

2- صيغة مبالغة، وزنها. 1- اسم فاعل، واذكر فعله. 

4- اسم تفضيل، وزنه. 3- اسم مفعول، واذكر فعله مضبوًطا بالشكل.  
)جـ( أجب بما هو مطلوب فيما يلى:

1- هات من الفعل )اجتمع( اسم زمان فى جملة من إنشائك.

2-  )القراءة تفتح باب المعرفة( استب�دل بالفعل فى الجملة السابقة اسم آلة، وغير ما يحتاج إلى التغيير.
) د ( صوب اخلطأ فيما حتته خط فيما يلى:  أيها املصريني، انهضوا بوطنكم. 

)هـ( اكشف ىف املعجم عن كلمة )املرموقة(.

اكتب ما يلى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:
مصر مهد الحضارة ونبع الثقافة وقلب العالم.

                   اكتب ما يملى عليك.

الخــــــطخامًسا

اإلمالءسادًسا



5 الصف الثالث األعدادى

نموذج األضواء

)إجبارى( ) أ (  اكتب برقية تدعو فيها صديقك لزيارة معلم سياحى بمصر مع مراعاة عدم كتابة االسم والعنوان. 

)ب(  اكتب فى موضوع واحد فقط من الموضوعين اآلتيين، فيما ال يزيد على عشرين سطًرا، وال يقل عن ستة عشر 
)اختي�ارى( سطًرا: 

1-  دار حوار بينك وبني أحد زمالئك حول املقارنة بني العمل ىف وظيفة حكومية، والعمل احلر ىف مشروع من املشروعات 
الصغرية.

2-  اكتب قصة تنتهى بهذه العبارة: )وهكذا أثبتت األيام أن اإلعاقة اجلسدية ال تمثل عائًقا أمام النجاح والتفوق(.

 من موضوع »احلياة دقائق وثوان«:
  »يبحث بعض الناس فى عصرنا الحالى عن وسائل للترفيه والتسلية؛ لكى يقتلوا بها أوقاتهم، وال يدرون أن حياة اإلنسان 

تقاس بهذا الوقت، وأن الثاني�ة من عمر الوقت قد تنجز عماًل يفيد البشرية مدى الحياة«.

) أ (  فى ضوء فهمك معانى المفردات فى سياقها، تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلى:
1- معنى »تنجز«: ................................... .

) د ( تسلب. )جـ( تمنع.  )ب(  تأخذ.  ) أ ( تنهى. 

2- مضاد »يدرون«: ................................... .
) د ( يرفضون. )جـ( جيهلون.  )ب(  يغفلون.  ) أ ( جيحدون. 

)ب( عمَّ يبحث بعض الناس ىف عصرنا احلاىل كما فهمت من الفقرة السابقة؟ مع التعليل.
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( علل: 1- تفكر ساعة خري من قيام ليلة.                 2- أهمية استغالل وقت الفراغ فيما يفيد.
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( من قصة »طموح جارية« :
1- فى ضوء فهمك أحداث القصة، تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلى.

- تكونت جمعيت�ان سريت�ان لمناهضة الفرنج فى: ...............................
) د (  دمشق وحلب. )جـ(  فلسطني وعمان.  )ب( القاهرة وحلب.  ) أ ( القاهرة ودمشق. 

- تقربت شجر الدر إلى الشعب المصرى بـ: ...............................
) د (  الدهاء العظيم. )جـ(  النسب الشريف.  )ب( املعاملة احلسنة.  ) أ ( القوة املفرطة. 

2- علل: 
- أمر الصالح إسماعيل باعتقال الشيخ )عز الدين بن عبد السالم(.

.  ........................................................................................................................................................................................................

التعبيـــرأواًل

القراءةثانًي�ا
1

٢



الصف الثالث األعدادى6

- إصرار »نجم الدين« على أن يحضر المعركة على رأس جيشه.
.  ........................................................................................................................................................................................................

3- بَم أوصى نجم الدين شجر  الدر قبل وفاته؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

 القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب:
مُّ المشكالت فى حياتن�ا الفكرية هى محاولة التوفيق بين تراث الماضى وثقافة الحاضر؛ فمن الماضى تتكون الشخصية 

ُ
  »أ

الفريدة التى تتميز بها أمٌة من أمة، ومن الحاضر تستمد عناصر البقاء والدوام فى معترك الحياة؛ فاألمة العربي�ة عربي�ٌة 
قد  العربي�ة  األمة  إن  نقول  وكذلك  العرف.  ومواضعات  والعقيدة  اللغة  أهمها:  عوامل،  من  األسالف  عن  َوِرَثت�ه  قد  بما 
امات هذا العصر الجارفة العنيفة، بمقدار ما استطاعت أن ُتساير حضارة العصر فى وسائله  استطاعت الصمود فى َدوَّ
وتصوراته، وإنها لتقع بين ماضيها وحاضرها فى مأزق حرج؛ فإذا هى اقتصرت على فكر الماضى وطرائق عيشه ووجهة 
نظره، جرفها الحاضر فى تي�اره؛ ألن له من الوسائل المادية ما ال ِقبل لها بدفعه، وإذا هى اقَتصَرت على الحاضر وعلمه وفنه 
)من كتاب »وجهة نظر« لزكى نجيب محمود( وسائر معالمه، ضاعت مالمح شخصيتها«.  

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »الفريدة«: .............................. .
) د (  الغريب�ة. )جـ(  املتمزية.  )ب( اجلبارة.  ) أ ( الذكية. 

2- مفرد »طرائق«: ..............................  .
) د (  طرقة. )جـ(  طارق.  )ب( طريقة.  ) أ ( طريق. 

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( 1- تستمد األمة عناصر البقاء من تراث الماضى. 

)        ( 2- انهارت األمة العربي�ة فى دوامات العصر الجارفة. 
)جـ( تشهد األمة العربي�ة ىف اآلونة األخرية صراًعا وأزمة هوية. وضح ذلك.

.  ........................................................................................................................................................................................................

أجب عن السؤال اآلىت: من نص »رسالة إىل ابىن« اقرأ ثم أجب:
  »عن ابن عباس  قال: كنت خلف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوًما فقال: »يا غالم، إنى أعلمك كلمات؛ احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده 

تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل...«.
) أ (  ىف ضوء فهمك معاىن املفردات ىف سياقها، ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما يأىت:

1- المقصود بـ »كلمات«: .............................. .
) د ( مقاالت. )جـ(  شعارات.  )ب( الفتات.  ) أ ( نصاحئ. 

2- مضاد »يحفظك«: .............................. .
) د ( يهملك. )جـ(  يهينك.  )ب( يقبحك.  ) أ ( يعاقبك. 

)ب( ذكر احلديث الشريف آداب التوكل على هللا. وضحها.
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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7 الصف الثالث األعدادى

)جـ( أكمل ما يلى:

1- الجمال فى: )إنى أعلمك كلمات(: .............................. .

2-  استخدام فعل األمر فى قوله: )احفظ - اسأل - استعن( يفيد.............................. و...............................
هات مما حفظت من الحديث الشريف ما يتفق والمعنى  بي�د هللا وحده الذى كتب مقادير كل ىشء(.  ) د (  )النفع والضر 

السابق.
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالني اآلتيني:

 من نص »خالل كريمة« اقرأ ثم أجب:
فــــقـــد اصطـــفــاك مقسم األرزاِقفإذا رزقــــــت خليقـــــة محـمـــــودة
علم وذاك مـــكــــــــــارم األخالِقفالنـــــــاس هــــــذا حظــــــه مال وذا
بالعلم كـــــــان نــهــايــــــــــة اإلمالِقواملـــــال إن لــم تدخـــــــره محصًنــا

) أ (  ىف ضوء فهمك معاىن املفردات ىف سياقها، ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما يلى:

1- مرادف »اصطفاك«: .............................. .
) د (  أعانك. )جـ(  امتدحك.  )ب( احرتمك.  ) أ ( اختارك. 

2- جمع »خليقة«: ..............................  .
) د (  خالئق. )جـ(  مخلوقات.  )ب( أخالق.  ) أ ( ُخلقان. 

)ب( 1- لكل منا نصيب وحظ من دني�اه، وضح ذلك من خالل فهمك لألبي�ات.
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- من صاحب احلظ األوفر ىف رأيك؟ معلاًل لما تقول.
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( 1- ما اجلمال ىف قول الشاعر: »رزقت خليقة محمودة«؟ 
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- )المال - اإلمالق(، ما الجمال فى الجمع بين الكلمتين؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

 من نص »حب الوطن« اقرأ ثم أجب:
دىم وىف  لســاىن  ىف  هواهــا  فــىبــالدى  لهــا  ويدعــو  قلــى  يمجدهــا 
بــالده حيــب  ال  فيمــن  خــري  وال ىف حليــف احلــب إن لــم يتيــِموال 
يكــن حيواًنــا فوقــه كل أعجــِمومن تـــــــــؤوه دار فيجحـــــد بفضلها

) أ (  ىف ضوء فهمك معاىن املفردات ىف سياقها، ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما يلى:

1- مرادف »تؤوه«: .............................. .
) د (  جتالسه. )جـ(  تشكره.  )ب( تعرفه.  ) أ ( تضمه. 

2- مضاد »يمجدها«: ..............................  .
) د (  حيقرها. )جـ(  يقبحها.  )ب( يكرهها.  ) أ ( يلوثها. 

1
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)ب( 1- يؤكد الشاعر حبه لبالده، وضح ذلك من خالل فهمك لألبي�ات.
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- من المقصود بالحيوان األعجم؟ معلاًل لما تقول.
.  ........................................................................................................................................................................................................

.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( 1- ما اجلمال ىف قول الشاعر: »هواها ىف لساىن«؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- )ال يحب والحب(، ما الجمال فى الجمع بين الكلمتين؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

أحد فى أن التعليم هو الدواء الشافى لكل ما يعاني�ه أى مجتمع من تأخر وتخلف، فهو المصباح الذى  »أبن�ائى، ال يرتاب 
ينير العقول ويهذب األخالق، ويجب أن يقترن التعليم بالتربي�ة الصحيحة؛ ألنها المكّمل لدوره فى بن�اء المجتمع الصالح 

ورقيه، فاحرصوا على التمسك بهما؛ حتى تصبحوا نافعين ألنفسكم، بّن�اءين لوطنكم«.
) أ ( أعرب ما حتته خط.

)ب( استخرج من العبارة:

2- اسم آلة، وأعربه. 1- اسم فاعل، لفعل غير ثالثى، وبّين طريقة صياغته.  

4- صيغة مبالغة، وزنها. 3- اسم مكان، واذكر فعله.  
)جـ( أجب بما هو مطلوب بني القوسني:

)هات اسم المفعول من الفعل يستجاب( 1- يستجاب دعاء المخلص. 

)حدد اسم التفضيل والمفضل عليه( 2- المجتهد أولى بالنجاح من المهمل: .............................. 
ب اخلطأ النحوى: 1-املؤمن ساعى ىف اخلري.                  2- األرض ىف الربيع أخضر من الشتاء.  ) د ( صوِّ

)هـ( ىف أى مادة تكشف ىف معجمك عن كلمة »الدواء«؟

 اكتب ما يلى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى مع مراعاة جودة الخط وحسن التنسيق:
من مقدمات النجاح فى الحياة التفاؤل والصبر.

                   اكتب ما يملى عليك.

النحورابًعا

الخــــــطخامًسا

اإلمالءسادًسا
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نموذج األضواء

)إجبارى( ) أ ( التعبير الوظيفى: اكتب أربعة أسطر فى المعنى التالى مراعًيا قواعد تنظيم الكتابة. 
- )مصر غني�ة بأبن�ائها ونيلها(.

)ب(  التعبير اإلبداعى: اكتب فى واحد فقط من الموضوعين التاليين بحيث ال يزيد الموضوع على »عشرين« سطًرا وال 
)اختي�ارى( يقل عن »ستة عشر« سطًرا: 

ا. ا وروحيًّ �ا وعقليًّ ا وبدنيًّ 1- األنشطة املدرسية من أهم أسس بن�اء اإلنسان املصرى نفسيًّ
البيئ�ة وحماية األماكن اخلضراء مسئولية وطني�ة واجتماعية  التحضر والرىق، واملحافظة على  النظيفة دليل  2-   البيئ�ة 

وواجب ديىن.

 من موضوع »املشروعات الصغرية«:
المواطنين  أو  للحرفيين،  بالنسبة  سواء  خاصة،  بمكانة  يحتفظ  ظل  ا،  اجتماعيًّ نشاًطا  تمثل  الصغيرة  »المشروعات   
المستفيدين من منافعها، أو بالنسبة للدولة التى حظى لديها هذا النشاط بتقدير خاص ومتميز لما يؤديه من وظائف 
اقتصادية واجتماعية وثقافية، وامتزاجه بمختلف مظاهر الحياة والعمران، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة«.

) أ ( هات معىن »امزتاجه«، وجمع »خاصة« ىف جملتني من تعبريك.
ا متمزًيا لدى املواطنني والدولة؟ )ب( لماذا تعد املشروعات الصغرية نشاًطا اجتماعيًّ

.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( أكمل: يمكن تصنيف املشروعات الصغرية إىل مشروعات إنت�اجية و.............................. و..............................
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( بم يتمزي املشروع الصغري من حيث عدد العاملني وحجم رأس المال؟

)هـ( من قصة »طموح جارية«: 

1- ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( - رأى لويس التاسع أنه لن يتمكن من فتح مصر إال إذا فتح القدس قبلها. 
)        ( - سارت األمور بعد وفاة السلطان كما رسمت شجر الدر ولم تتغير أحوال القصر. 
)        ( - أعلنت شجر الدر تولية توران شاه خلًفا ألبي�ه وأخلت يدها من األمر. 

2- ما الفتوى الىت جهر بها الشيخ عز الدين بن عبد السالم على منرب اجلامع األموى؟

3- علل:
) أ ( أذنت شجر الدر للفرجن باملفاوضة على إطالق سراح لويس وأسراه.

.  ........................................................................................................................................................................................................

)ب( أمر جنم الدين قائد اجليش أن يزنل جبيشه على الرب الغرىب للني�ل بدمياط.
.  ........................................................................................................................................................................................................

التعبيـــرأواًل

القراءةثانًي�ا
1
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 القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب:
 »الصدق فى األقوال يت�أدى بصاحبه إلى الصدق فى األعمال والصالح فى األحوال، فإن حرص اإلنسان على التزام الحق فيما 
ينبس به، يجعل ضياء الحق يسطع على قلبه وعلى فكره، والعمل الصادق هو العمل الذى ال ريب�ة فيه ألنه وليد اليقين، 
وال هوى معه ألنه قرين اإلخالص، وال عوج عليه ألنه َنَبَع من الحق. ونجاح األمم فى أداء رسالتها يعود إلى جملة ما يقدمه 
بنوها من أعمال صادقة. فإن كانت ثروتها من صدق العمل كبيرة سبقت سبًقا بعيًدا، وإال سقطت فى عرض الطريق، فإن 
)من كتاب ) خلق المسلم ( – دار نهضة مصر للنشر( التهريج والخبط، واالدعاء والهزل، ال تغنى فتي�اًل عن أحد«.  

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »ينبس«: .............................. .
) د (  يفكر. )جـ(  يعمل.  )ب( يقوم.  ) أ ( ينطق. 

2- مضاد »يسطع«: ..............................  .
) د (  خيتفى. )جـ(  يتوارى.  )ب( خيبو.  ) أ ( يقل. 

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( 1- هناك عالقة وثيقة بين نجاح األمم وجهد أبن�ائها. 

)        ( 2- العمل الصادق واإلخالص وجهان لعملة واحدة. 
)جـ( كيف يمكن لألمم أن تسبق غريها؟

.  ........................................................................................................................................................................................................

من نص »رسالة إىل ابىن«:
 »حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن، أو تأتى عن طريق األعمال السهلة أو تنبع من األعمال الروتيني�ة، وما كانت األخالق 
بالقواعد واألوامر والنواهى،  مجرد قواعد وأوامر وزواجر وإنما هى عقيدة وإيمان وني�ة وموقف، وال تفهم من كالمى أن تستهين 

ولكن افهم أن األعمال بالني�ات، وأن الخلق الحسن فى سالمة الني�ة«.
) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

1- مرادف »تطرق«: .............................. .
) د ( تدق. )جـ(  تصلح.  )ب( تفتح.  ) أ ( تضرب. 

2- جمع »الكسالن«: .............................. .
) د ( الكسالء. )جـ(  الكسلى.  )ب( الكواسل.  ) أ ( املتكاسلون. 

)ب( 1- ممَّ حذر الكاتب ابن�ه؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- فيم تتمثل األخالق عند الكاتب كما فهمت من الفقرة؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( »السعادة تطرق باب الكسالن«. وضح التصوير ىف العبارة مبيًن�ا داللته.
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (   ماذا أفاد قول الكاتب: )اخللق احلسن ىف سالمة الني�ة(؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

النصوصثالًثا
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أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالني اآلتيني:
 من نص »خالل كريمة« اقرأ ثم أجب:

وذا مــال  حظــه  هــذا  األخــالِقفالنــاس  مــكارم  وذاك  علــم 
محصًنــا تدخــره  لــم  إن  اإلمــالِقوالمــال  نـهـايـــة  كـــان  بـالـعـلـــم 
شــمائل تكتنفــه  لــم  إن  اإلخفــاِقوالعلــم  مـطـيـــة  كـــان  تعـلـيـــه 

) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:
1- مرادف »اإلمالق«: .............................. .

) د ( الفشل. )جـ(  الفقر.  )ب( الفسق.  ) أ ( اليأس. 
2- جمع »مطية«: ..............................  .

) د ( مطّى. )جـ(  أمطاء.  )ب( أمطية.  ) أ ( مطايات. 
)ب( 1- عطاء هللا للبشر متنوع. وضح ذلك كما فهمت من البيت األول.

.  ........................................................................................................................................................................................................

2- مىت يكون العلم وسيلة للدمار؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( )املروءة والندى من الصفات الىت يعجب بها الشاعر(. اكتب من النص البيت الدال على ذلك. 
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( ىف البيت الثاىن تصوير جميل. وضحه.
.  ........................................................................................................................................................................................................

 من نص »حب الوطن« اقرأ ثم أجب:
بأظلــِمومــن يظلم األوطــان أو ينس حقها احلادثــات  فنــون  جتئــه 
رجالهــا إال  األوطــان  يرفــع  وهـــــل يـتـرقـــى الـــناس إال بُســّلِمومــا 

منعــِمومــن يتقلــب ىف النعيــم شــقى بــه  غــري  أخــاه  مــن  كان  إذا 
) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

1- معنى »الحادثات«: .............................. .
) د ( املصائب. )جـ(  املبتكرات.  )ب( األخبار.  ) أ ( الكوارث. 

2- مفرد »األوطان«: .............................. .
) د ( الطني. )جـ(  املواطن.  )ب( الوطن.  ) أ ( املوطن. 

)ب( 1- ما جزاء من يظلم وطنه كما فهمت من البيت األول؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- متى يشقى اإلنسان بالنعيم كما يرى الشاعر؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( )اجلاحد فضل وطنه ال يبلغ مرتب�ة احليوان(. اكتب من النص البيت الدال على ذلك.
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( ماذا أفاد تعبري الشاعر بكلمة: »فنون«؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

1

2



الصف الثالث األعدادى12

، إذا أخفق أحدنا فى أمر فليحى األمل فى نفسه بتكرار المحاولة وهو موقن بالنجاح فى بلوغ اآلمال المبتغاة، فاإلخفاق فى  »ُبنىَّ
عند  السعادة  فمقياس  الحياة،  تجارب  أدق  لتجتاز  الجهد  بذل  من  أكثر  لذلك  النهاية،  ليس  والتجريب  البحث  محلها  محاولة 

اإلنسان بما يحققه من نجاح«.
) أ ( أعرب ما حتته خط ىف الفقرة السابقة.
)ب(  استخرج من الفقرة السابقة ما يلى:

2- اسم آلة، واذكر نوعه. 1- اسم فاعل، واكتب فعله الماضى. 

5- اسم تفضيل. 4- اسم مفعول.   3- اسم مكان.   
)جـ(  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

)ساٍع - ساٌع - ساعى - ساعًيا( 1- كن.............................. فى الخير. 

)أشد خضرة - أخضر - خضراء - مخضًرا( 2- الشجرة.............................. فى الربيع من الخريف.  
) د ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلى:

)        ( 1- موعد رجوعنا من المدرسة ظهًرا. )موعد( اسم زمان من الفعل )عاد(. 

)        ( ر(.  2- ظهور الحق بشير بالخير للمظلوم. )بشير( صيغة مبالغة من الفعل )بشَّ

)        ( 3- إنى محّب للخير. )محّب( اسم فاعل من الفعل )حّب(. 
)هـ( كيف تكشف ىف املعجم عن كلمة )جتتاز(؟

اكتب ما يلى بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة أخرى:
من يملك األخالق  واألدب يسكن القلوب إلى األبد.

                   اكتب ما يملى عليك.

النحورابًعا

الخــــــطخامًسا

اإلمالءسادًسا
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نموذج األضواء

) أ ( اكتب فى أحد الموضوعين التاليين:
1-  للعرب موارد اقتصادية هائلة،  إن أحسنوا استغاللها  فإنهم سوف حيظون بتقدير العالم واحرتامه. وتتقدم بالدهم وتزدهر.

2-  بالعزيمة واإلرادة قهر إعاقته اجلسمية، وأصبح أحد النابغني ىف مجاله العلىم.

)ب( اكتب الفتة تشجع فيها على االمتن�اع عن التدخين.

 من موضوع »احلياة دقائق وثواٍن«:
 »ومن خالل تلك األسئلة وصل إلى نظرية الجاذبي�ة األرضية، التى نجحت تطبيقاتها فى أن يتخطى اإلنسان حاجز الفضاء، 

مستكشًفا األرض والقمر والكواكب والمجرات التى تسبح فى الفضاء الخارجى«.
ىف ضوء فهمك العبارة السابقة أجب عما يأىت:

) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

1- »يتخطى« معناها: .............................. .
) د ( يتفوق. )جـ(  يتصدى.  )ب( يتمادى.  ) أ ( يتعدى. 

2- »مجرات« مفردها: ..............................  .
) د ( مجرى. )جـ(  جارة.  )ب( مجرة.  ) أ ( جرة. 

)ب( من العبارة السابقة اذكر أحد املجاالت الىت جنحت تطبيقات نظرية اجلاذبي�ة فيه.
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( من صاحب نظرية اجلاذبي�ة األرضية؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( كيف نستفيد من وقت الفراغ؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)هـ( من قصة »طموح جارية«: 

1- ختري الصحيح مما بني القوسني:

-  واستمرت أفراح شجر الدر ونجم الدين باالنتصارات، حتى كان الحدث األليم الذى أصابهما بحزن شديد. المراد 
بالحدث األليم هو: .............................. .

)ب( موت ابنهما خليل.  ) أ ( وقوعهما ىف األسر.  
) د ( حملة لويس التاسع على مصر. )جـ(  هجوم إسماعيل على حمص. 

التعبيـــرأواًل

القراءةثانًي�ا
1

٤
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-  من الشخصيات البارزة فى جمعية القاهرة السرية: .............................. .
) د ( فخر الدين. )جـ(  بدر الدين.  )ب( أبو بكر القماش.  ) أ ( الشيخ عز الدين. 

2- ما محتوى الرسالة الىت قدمها التاجر الصقلى إىل جنم الدين؟ - وضح نهاية القائد فخر الدين بن الشيخ.
.  ........................................................................................................................................................................................................

3-  ىف أى مكان ُحبس لويس التاسع بعد أسره؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

 القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب:

»يستخلص زيت  الزيتون بطريقة فيزيائي�ة تعتمد على الضغط أو الدفع المركزى، بدون استعمال أى مواد كيميائي�ة أو 
التى لها عالقة باألكسدة  ؛ لذا تقل األمراض  للتأكسد  الطبيعى 100% يحتوى على مواد مانعة  معالجة حرارية، والزيت 
مثل السرطان، ويتحلل عند درجة حرارة 225 درجة مئوية ؛ لذلك فإن استعمال زيت الزيتون فى القلى ال يقلل من قيمته 
الغذائي�ة. أما الزيوت األخرى، فال توجد بها مواد مانعة لألكسدة، وتتحلل عند درجة حرارة 170 مئوية.  ولزيت الزيتون 
مزية كبيرة ؛ فهو يقلل مستوى الكوليسترول فى الدم، وهو أيضا مفيد لفروة الرأس ولاللتهابات الجلدية عموًما، والعالج 
اإلضاءة«.  لطاقة  كمصدر  والكهرباء  النفط  اكتشاف  قبل  الماضى  فى  يستعمل  الزيتون  زيت  كان  وقد  للجروح.  المثالى 
)موسوعة عالم اإلنسان  - دار نهضة مصر للنشر(

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »يستخلص«: .............................. .
) د (  يتحلل. )جـ(  يستخرج.  )ب( يمزج.  ) أ ( يصنع. 

2- مفرد »مواد«: ..............................  .
) د (  مداد. )جـ(  مادة.  )ب( ُمّد.  ) أ ( ُمّدة. 

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( 1- عملية استخالص الزيتون عملية كيميائي�ة. 

)        ( 2- استعمال زيت الزيتون فى القلى يمثل خطًرا على الصحة. 
)جـ( ال تقتصر فوائد زيت الزيتون على مجال واحد. وضح ذلك.

.  ........................................................................................................................................................................................................

من نص »سفين�ة نوح �« أجب عما يأىت:
 قال تعالى: ﴿ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب    ىب  يب   

جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث﴾.
ىف ضوء فهمك العبارة السابقة أجب عما يأىت:

) أ ( ختري الصحيح مما بني القوسني:

1- »تبتئس« معناها: .............................. .
) د ( ترجع. )جـ(  تنكر.  )ب( حتزن.  ) أ ( تفتقر. 

2
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2- »تخاطبنى« معناها: تحدثنى فى: .............................. .
) د ( أمرهم. )جـ(  ثروتهم.  )ب( نسلهم.  ) أ ( عنادهم. 

)ب( 1- بم أمر هللا تعاىل سيدنا نوًحا ؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- اآليت�ان تشتمالن على نهيني لسيدنا نوح  - وضحهما.
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ماذا أفاد أسلوب النهى ىف قوله تعاىل: ﴿جئ  حئ﴾؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د ( ما نوع األسلوب ىف قوله تعاىل: ﴿حب﴾؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أجب عن سؤال واحد من السؤالني اآلتيني:
 من نص »وادى الكنانة« اقرأ ثم أجب:

ومصــــــــر لنا فال نــــــدع الزمـــامــــادعــــــــت مــصــــــر فلبينــ�ا كراما
أمامكــــــم العال فامضــــــوا أماماقــيـــــــــاًما حتــت رايتــــها قـــيـــــاما

ىف ضوء فهمك البيتني السابقني، أجب عما يأىت:
) أ ( ختري الصحيح مما بني القوسني:

1- »كراًما« مفردها: .............................. .
) د ( مكرم. )جـ(  كريم.  )ب( كرم.  ) أ ( كرمة. 

2- »الزمام« معناها: تملك: ..............................  .
) د ( األرض والسكن. )جـ(  المال والرثوة.  )ب( اجلاه والسلطان.  ) أ ( الشأن واألمر. 

)ب( 1- وضح أثر دعوة مصر ألبن�ائها كما تفهم من البيت األول.
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- بم نصح الشاعر الشباب ىف البيت الثاىن؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( بنيِّ التصوير ىف قوله: »دعت مصر«.
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( عالم تدل الفاء ىف قوله: »فلبين�ا«؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

 من نص »حب الوطن« اقرأ ثم أجب:
رجالهــا إال  األوطــان  يرفــع  وهـــــل يـتـرقـــى الـــناس إال بُســّلِمومــا 

منعــِمومــن يتقلــب ىف النعيــم شــقى بــه  غــري  أخــاه  مــن  كان  إذا 

ىف ضوء فهمك البيتني السابقني أجب عما يأىت:
) أ ( ختري الصحيح مما بني القوسني:

1- »األوطان« مفردها: .............................. .
) د ( الوطن. )جـ( املوطن.  )ب( املواطن.  ) أ ( الطني. 

1
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2- »النعيم« مضادها: ..............................  .
) د ( البكاء. )جـ( احلزن.  )ب( الشقاء.  ) أ ( التعب. 

)ب( 1- كيف ترتقى األوطان؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

ن سبي�ل اإلنسان للتمتع بالنعيم كما تفهم من البيت الثانى. 2- بيِّ
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما الغرض من االستفهام ىف قوله: »وهل يرتىق الناس...؟«؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( وضح ما يدل عليه استخدام الشاعر كلمة »يتقلب«.
.  ........................................................................................................................................................................................................

»صفاء القلب نعمة من الوهاب، فهو مفتاح الخير كله؛ ألن قلب نائله مصون من أدواء الغل والحقد والحسد، اللهم هبن�ا صفاء
القلب ونق قلوبن�ا من كل داء«.

) أ ( أعرب ما حتته خط.
)ب( أخرج من العبارة:

2- اسم آلة، وزْنه. 1- صيغة مبالغة، وِزْنها.  

4- اسم مفعول، واذكر الفعل الذى اشتق منه. 3- اسم فاعل، واذكر فعله.  
)جـ( أجب بما هو مطلوب بني القوسني:

)صغ مما تحته خط اسم تفضيل(  1- مئذنة الجامع األزهر ترتفع فى سماء القاهرة. 

)صغ مما تحته خط اسم فاعل نكرة( 2- صافى القلب يسعى إلى الخير دائًما. 
) د ( ختري الصحيح مما بني القوسني:

1- البترول مستخرج من الصحراء. ما تحته خط: .............................. .
) د ( اسم مفعول. )جـ(  اسم مكان.  )ب( اسم زمان.  ) أ ( اسم فاعل. 

2- الطريق الصخرى مصعدنا إلى قمة الجبل. ما تحته خط: ..............................  .
) د ( اسم مفعول. )جـ(  اسم زمان.  )ب( اسم مكان.  ) أ ( اسم آلة. 

)هـ( من العبارة السابقة، ىف أى مادة تكشف عن كلمة )َهْبَن�ا(؟

اكتب ما يلى بخط الرقعة مرة، وبخط النسخ مرة أخرى:
من اسُترِضى فلم يرض فهو شيطان.

                   اكتب ما يملى عليك.

النحورابًعا

الخــــــطخامًسا

اإلمالءسادًسا
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نموذج األضواء

)إجبارى( ) أ ( اكتب إعالًنا عن قيام المدرسة بعقد ندوة ثقافية عن مخاطر التدخين واإلدمان. 
)ب(  اكتب فى واحد فقط من الموضوعين التاليين فيما ال يزيد على عشرين سطًرا وال يقل عن ثماني�ة عشر سطًرا:

كاد املعلم أن يكون رسوال. 1- قم للمعلم وفه التبجيال 
اكتب حول معىن البيت مبيًن�ا دورك جتاه معلمك.

2-  لغتن�ا العربي�ة حتتاج منا إىل تقدير واعتن�اء. اكتب حول معىن العبارة مبيًن�ا ما جيب علين�ا جتاه لغتن�ا.

 من موضوع »املشروعات الصغرية«:
المهم  ومن  تجارية،  ومشروعات  خدمية  ومشروعات  إنت�اجية،  مشروعات  إلى  الصغيرة  المشروعات  تصنيف  »ويمكن 

إعداد وتنمية مهارات رجل األعمال الصغير؛ مما يجعله قادًرا على إدارة مشروع صغير بكفاءة وفاعلية«.
) أ ( ضع مضاد »إنت�اجية«، ومفرد »مهارات« ىف جملتني من تعبريك.

)ب( ما أصناف املشروعات الصغرية؟ ولماذا نهتم بت�دريب رجل األعمال الصغري؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( علل:

1-  ضرورة التوسع ىف املشروعات الصغرية.
.  ........................................................................................................................................................................................................

2-  تسهم املشروعات الصغرية ىف حل مشكلة البطالة.
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( من قصة »طموح جارية«: 
1- تخير الصواب مما بين القوسين:

- بلغ نجم الدين مصر فاتجه إلى.............................. ليكون قريًب�ا من دمياط.
) د ( مني�ة أىب عبدهللا. )جـ(  فارسكور.   )ب( املنصورة.  ) أ ( أشموم طناح. 

- بعد إعالن موت السلطان نجم الدين تولى الحكم مكانه: .............................. .
) د ( توران شاه. )جـ(  فخر الدين بن شيخ الشيوخ.  )ب( عز الدين أيبك.  ) أ ( شجر الدر. 

2- ما مضمون رسالة ملك صقلية إىل جنم الدين؟ وبم أمر جنم الدين بعد قراءتها؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

3- ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( - اشتبك فخر الدين مع الفرنج فى دمياط بعد إذن نجم الدين له. 
)        ( - استطاع دارتوا عبور  بحر أشموم عن طريق مخاضة. 

التعبيـــرأواًل

القراءةثانًي�ا
1

٥
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)إجبارى(  القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب: 
بينما  العناصرالفلزية،  من  واأللومنيوم  الحديد  من  وكل  استخداًما.  المعادن  أكثر  واأللومنيوم  والصلب  الحديد  »يعد 
الصلب خليط من الحديد والكربون. ويطلق على مثل هذا االتحاد – سواء بين المعادن أو بين الفلزات – اسم السبيكة 
)الخليط المعدنى(. ومن خالل خلط أحد المعادن بمواد أخرى )فلزية أوال فلزية( يمكنن�ا فى الغالب جعل هذا المعدن 
أكثر صالبة. وتوجد معظم المعادن فى مصدرها الخام )الصخور( متحدة بعناصر أخرى، مثل: األكسجين والكبريت. 
وعن طريق تسخين الخام يمكنن�ا فصل المعدن وتنقيت�ه من الشوائب. والمعادن النقية تكون براقة، وتكون قابلة للطرق 
والمعادن  لين�ة.  الغالب  فى  تكون  بل  االنكسار،  سريعة  هشة  ليست  وهى  منها.  السلك  من  لفائف  وعمل  والتشكيل 
)مشاهدات علمية –  دار نهضة مصر للنشر( موصالت جيدة لكل من التي�ار الكهربائى والحرارة«.  

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- المراد من »براقة«: .............................. .
) د (  خامدة. )جـ(  مشتعلة.  )ب( المعة.  ) أ ( مظلمة. 

2- مفرد »لفائف«: ..............................  .
) د (  لفة. )جـ(  لفافة.  )ب( لفيف.  ) أ ( الف. 

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)        ( 1- يعتبر الحديد من العناصر الالفلزية. 

)        ( 2- من صفات المعادن النقية أنها براقة وقابلة للطرق والتشكيل. 
)جـ( ما الطريقة املتبعة ىف تنقية املعدن من الشوائب؟

.  .......................................................................................................................................................................................................

من نص »سفين�ة نوح �« أجب عما يأىت:
 قال تعالى: ﴿ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب    ىب  يب   

جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث﴾.
) أ ( ختري الصحيح مما بني القوسني:

1- »ظلموا« مضادها: .............................. .
) د ( تماثلوا. )جـ( جتاوزوا.  )ب( أنصفوا.  ) أ ( تراجعوا. 

2- »مغرقون« معناها: .............................. .
) د ( متوقفون. )جـ( راجعون.  )ب( هالكون.  ) أ ( متمتعون. 

)ب( بم أوىح هللا تعاىل إىل نوح؟ وعم نهاه؟
.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قوله تعاىل: ﴿ مب    ىب ﴾؟
.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  إذا جاء الطوفان، فاحمل معك من آمن ومن كل مخلوق زوجني. اكتب اآليتني الدالتني على هذا املعىن.
.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2
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ختري سؤاًل واحًدا فقط من  السؤالني التاليني:

 من نص »حب الوطن« اقرأ ثم أجب:
بفضلهــا فيجحــد  دار  تــؤوه  يكــن حيواًنــا فوقه كل أعجىومــن 
عشــه جــاء  إن  الطــري  أن  تــر  فــــــآواه فـــــى أكــنــافـــه يـتـرنـــمألــم 

) أ ( ضع: معىن »جيحد«، ومفرد »الطري«  ىف جملتني من تعبريك.
)ب( 1- من احليوان ىف البيت األول من وجهة نظر الشاعر؟

.  ........................................................................................................................................................................................................

2- بنيِّ سبب سعادة الطائر ىف البيت الثاىن.
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( 1- »فوقه كل أعجم«. عالم يدل هذا التعبري؟ 
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- ما نوع األسلوب فى البيت الثانى؟ 
.  ........................................................................................................................................................................................................

) د ( حب الوطن )فطرة - فريضة - فطرة وفريضة(. ختري األدق.
.  ........................................................................................................................................................................................................

 من نص »وادى الكنانة« اقرأ ثم أجب:
املجــد صعــب ىف  مــا  املجــد  احلمامــالعمــر  خيــى  مــن  الــذل  تــردى 
مجيــد المــاىض  مــع  ذكــر  بـعــيـــدلنــا  بــنــــا  يــجـــد  أمــــل  لــنـــا 

) أ ( ضع مضاد »أمل« ومعىن »احلماما« ىف جملتني من تعبريك.
)ب( 1- من الذى يرتدى الذل؟

.  ........................................................................................................................................................................................................

2- ماذا يجب علين�ا تجاه وطنن�ا؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)جـ( 1- »تردى الذل من خيى احلماما«. ما اجلمال ىف هذه العبارة
.  ........................................................................................................................................................................................................

2- بم توحى كلمة »مجيد«؟
.  ........................................................................................................................................................................................................

)ختري الصواب( ) د ( قائل النص الشاعر.............................. )شوىق - الهراوى - حافظ - ناىج(. 

أيها  فكونوا -  السعيد،  فهو  فمن يرض عن نفسه  بنفسك،  اقتن�اعك  أرفعها  متعددة درجاتها،  معاٍن  ووجدانن�ا  فى نفوسنا  لها  »السعادة 
األبن�اء - راضين عن أنفسكم تحققوا السعادة وليكن كل منكم مهيًب�ا جانب�ه، سيًفا فى وجه عدوه«.

) أ ( أعرب ما حتته خط ىف العبارة.
)ب(  استخرج من العبارة ما يلى:

2- اسم تفضيل، وزنه. 1- اسم فاعل لفعل غير الثالثى، وهات فعله.  

4- اسم آلة، وحدد نوعه. 3- اسم مفعول، وبين نوعه. 

1

2
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)جـ(  1- هات اسم زمان من الفعل »ارتقى« ىف جملة من تعبريك.

)صوب الخطأ( 2- الطالب مجتمع بهم للمناقشة. مجتمع اسم مكان. 

)تخير الصواب( 3- »نذير« صيغة مبالغة فعلها )نذر - أنذر - ناذر - انت�ذر(. 

) د ( اكشف ىف معجمك عن كلمة »اقتن�اعك«.

اكتب ما يلى بخط الرقعة مرة، وبخط النسخ مرة أخرى:
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها        فــرجـت وكنت أظنها ال تــفـــرج

                   اكتب ما يملى عليك.

الخــــــطخامًسا

اإلمالءسادًسا
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نموذج األضواء

) أ (  اكتب برقية تهنئ�ة البن�ة الدقهلية بإدارة الجمالية لفوزها بالمركز األول فى مسابقة الفصحى على مستوى 
)إجبارى( الجمهورية. 

)ب(  اكتب فيما ال يزيد على عشرين سطًرا وال يقل عن ستة عشر سطًرا فى موضوع واحد من الموضوعين اآلتيين:
1- القراءة النافعة وسيلة بن�اءة حتقق آمال اإلنسان، وبها يظل متصاًل فكره بأفكار العلماء.

2-  للثقة بالنفس والعزيمة القوية دور كبري ىف حتقيق األهداف املنشودة.

من موضوع »فالق احلب والنوى«: 
»فتحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد األصم األخرس، كأنهما حصاتان ألقت بهما األحداث، ثم أهملتهما على 

أرض يب�اب«.
3- مضاد »حتسب«. 2- مفرد »حصاتان«.  ) أ ( هات: 1- مرادف »يب�اب«. 

)ب( اذكر أوجه الشبه واالختالف بني النخل واألبراج البشرية.
)جـ( احلصاتان اللتان تتحدث عنهما الفقرة السابقة هما: .............. و................ )أكمل(.

)هـ( من قصة »طموح جارية«: 
) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- الرسالة التى أغضبت نجم الدين كانت تحمل خبر هجوم الصالح إسماعيل على............
) د ( عكا. )جـ( دمشق.  )ب( حلب.  ) أ ( حمص. 

2-  إبالغ ملك صقلية لنجم الدين بأمر الحملة الفرنسية يدل على .........
) د ( وفائه. )جـ( خداعه.   )ب( حقده.  ) أ ( غدره.  

3-  أسند نجم الدين قيادة الجيش لـ.............
) د ( شجر الدر. )جـ( األمري فخر الدين.   )ب( األمري حسام الدين.   ) أ ( األمري داود.  

2- ماذا فعلت شجر الدر حينما شعرت بقرب نهاية السلطان؟
.  .....................................................................................................................................................................................................

3-  كان لويس حائًرا بسبب.................. وقال فى عجب: ................................................................................................ )أكمل(.

  القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب:
»احتار الفالسفة القدماء فى تحديد طبيعة الغازات، فقد أدرك هؤالء أن الهواء ليس مجرد حيز خاٍل، وخمن البعض 
أن رائحة العطر تعود إلى انتشار الجسيمات بالغة الصغر، وأن الصقيع يتكون بفعل تكاثف بخار الماء غير المرئى. وقد 
الحظ الكثيرون أن الرياح تؤدى إلى انثن�اء األشجار، وأن تت�ابع الفقاعات بقوة يجعل الماء يعج بالرغوة، وقد اعتقد هؤالء 
الفالسفة األوائل أن هناك عنصًرا واحًدا من الهواء هو الذى يتصف بـ »خفة الوزن«؛ أى النزعة إلى االرتفاع. وفى القرن 

التعبيـــرأواًل

القــــــــراءةثانًي�ا

1
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السابع عشر ُعِرف أن الهواء مثله مثل المواد الصلبة والسائلة؛ له وزن يمكن أن يقاس. وأوضح الكيميائيون بعد ذلك أن 
الهواء هو مزيج من الغازات المكتشفة حديًث�ا«.

)مشاهدات علمية –  دار نهضة مصر للنشر(
) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- جمع »طبيعة«: ................... 
)د (  مطابع. )جـ( طباع.   )ب( طبائع.   ) أ ( طوابع. 

2-  المراد من »يعج«: ................. 
)د ( يفرغ. )جـ( يمتلئ.  )ب( يذهب.   ) أ ( خيرج.  

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)           ( ن الصقيع.  1- يؤدى تكاثف بخار الماء إلى تكوُّ
)           ( 2- فى القرن الثامن عشر عرف أن الهواء له وزن يمكن أن يقاس. 

)جـ( كيف كان الفالسفة القدماء ينظرون إىل طبيعة الغازات؟

)إجبارى( من نص »رسالة إىل ابىن« أجب عن اآلىت: 
»حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن، أو تأتى عن طريق األعمال السهلة، أو تنبع من األعمال الروتيني�ة، وما 

كانت األخالق مجرد قواعد وأوامر  وزواجر، إنما هى - قبل كل شىء - عقيدة وإيمان وني�ة وموقف«.
) أ (  هات: مرادف »الكسالن«، ومضاد »الروتيني�ة«. ثم ضع ما تأىت به ىف جملتني من تعبريك.

)ب( مم حذر الكاتب ابن�ه ىف الفقرة؟
)جـ( وضح اجلمال ىف قول الكاتب: )السعادة تطرق باب الكسالن(.

) د (  »أوامر - زواجر«: بينهما........................ فائدته.......................... )أكمل(.
أجب عن سؤال واحد من السؤالين اآلتيين:

 من نص »خالل كريمة« حلافظ إبراهيم: 
ــودة ــم ــح ــة م ــق ــي ــل األرزاقفـــــإذا رزقـــــت خ مــقــســم  اصــطــفــاك  ــد  ــق ف
وذا مــــال  حــظــه  هــــذا  ــنـــاس  ــالـ األخــــــالقفـ ــارم  ــ ــكـ ــ مـ وذاك  عـــلـــم 
محصًنا تـــدخـــره  لـــم  إن  ــال  ــمـ ــالقوالـ ــ ــ ــة اإلم ــايـ ــهـ ــان نـ ــ ــ بـــالـــعـــلـــم ك

) أ ( ختري املناسب مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »اإلمالق« : ....................... 
) د ( الفقر )جـ( احلقد   )ب( الكره   ) أ ( البخل  

2- مضاد »اصطفاك«: ...................... 
) د ( نسيك )جـ( نب�ذك   )ب( نهرك   ) أ ( نقدك  

)ب( تتعدد النعم وختتلف. وضح ذلك من خالل فهمك لألبي�ات.
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: »رزقت خليقة محمودة«؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  »ال قيمة للعلم بدون أخالق حتفظه وتصون صاحبه«. اكتب مما حفظت بيتني يدالن على هذا املعىن.
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

النصوصثالًثا
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من نص »حب الوطن« ملصطفى صادق الرافعى: 

ــا فمىبالدى هــــواهــا فى لســــانى وفى دمى ــه ل يــمــجــدهــا قــلــبــى ويـــدعـــو 
ــالده بـ ــب  ــح ي ال  ــن  ــم ــي ف ــر  ــي خ يتيموال  ــم  ل إن  الــحــب  حليف  ــى  ف وال 
ــمومــــن تــــــؤوه دار فيجحـــــد بفضلها ــج ــل أع ــ ــه ك ــوقـ ــا فـ ــوانـ ــيـ يـــكـــن حـ

) أ ( ختري املناسب مما بني القوسني فيما يأىت:
1- مرادف »يجحد« : ..................... 

) د ( ينكر. )جـ( يظلم.   )ب( حيقد.   ) أ ( يكره.  
2- مضاد »حليف«: ...................... 

) د ( كذاب. )جـ( لئيم.   )ب( حقري.   ) أ ( عدو.  
)ب(  ما الذى يؤكد الشاعر عليه من خالل فهمك لألبي�ات السابقة؟

.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: »يمجدها قلى«؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ) د (  »من يظلموا أوطانهم تأتهم أشد املصائب، وال رفعة لوطن إال برجاله«.
اكتب مما حفظت بيتني يدالن على هذا املعىن.

.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 »من سمات القيادة المصرية الواعية الوقوف فى وجه اإلرهاب القتالع جذوره من مصرنا الحبيب�ة حتى يعيش المصريون 
فى مجتمع أفضل ويحققوا النهضة الخالقة فى أرض مقدسة قدم إليها سيدنا عيسى  ووصى بأهلها خيًرا الرسول 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص«.
) أ ( أعرب الكلمات الىت حتتها خط ىف الفقرة السابقة.

4- اسم مكان. 3- صيغة مبالغة.    2- اسم تفضيل.    )ب(  استخرج من الفقرة السابقة: 1- اسم مفعول.  
)جـ( ضع مكان النقط فيما يلى ما هو مطلوب أمامه:

)اسم فاعل من الفعل »اجتاز«(. 1- المجتهد............. االمتحان بتفوق. 

)اسم آلة مشتق(. 2- يستخدم الطالب.................... 

)اسم مفعول من الفعل »صينت«(. 3- مصر............. بعناية هللا. 

)صيغة مبالغة من الفعل »رحم«(. 4- األمهات..................... 
ب اخلطأ فيما يلى: ) د ( صوِّ

2- المواطن المخلص ساعى لخير بلده. 1- البحر أزرق من السماء.   
)هـ( نكشف ىف املعجم عن كلمة )سمات( ىف مادة.................. )أكمل(.

اكتب ما يلى مرة خبط النسخ وأخرى خبط الرقعة:

ــًرا ــ ذخ ــت  ــش ع ــة  ــان ــن ــك ال أرض  ــا  ــ ــت فــخــرىأي ــ ــأن ــ ــاك اإللـــــــه ف ــ ـ ــيَّ ــ وحـ

                      اكتب ما يملى عليك.

2

النحــــــــــورابًعا

 الخــــــطخامًسا

 اإلمــــــــالءسادًسا
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) أ (  التعبير اإلبداعى: اكتب فيما ال يزيد على عشرين سطًرا وال يقل عن ثماني�ة عشر سطًرا فى أحد الموضوعين 
)اختي�ارى( اآلتيين: 

1-  »الصحة تاج على رءوس األصحاء« وآثارها على الفرد وأدائه، ونهضة املجتمع ال ختفى على أحد، وها هى حملة »مائة مليون 
صحة« خطوة وثابة على الطريق للنهوض بالوطن، واحلفاظ على صحة املصريني.

2-  احلفاظ على المال العام وصيانة املرافق العامة ضرورة لتقدم مصرنا الغالية بعيًدا عن املفسدين.

)ب( التعبير الوظيفى:  اكتب برقية شكر وعرفان لموظفى وزارة الصحة لتفانيهم فى الحملة القومية »مائة مليون صحة«.
)إجبارى(

من موضوع »الحمامة المطوقة« : اقرأ بعناية ثم أجب:
 »فأخذ الفأر يقرض العقد التى فيها الحمامة المطوقة فقالت له: ابدأ بقطع عقد سائر الحمام وبعد ذلك أقبل على عقدى. 
وأعادت ذلك مراًرا، وهو ال يلتفت إليها، فلما أكثرت عليه القول قال لها: لقد كررت القول علّى كأنك ليس لك فى نفسك 

حاجة، وال لك عليها شفقة«.
) أ ( ختري الصواب مما بني القوسني:

1- مفرد »العقد«: .......................
) د ( القاعدة. )جـ( العقيد.  )ب( العقدة.   ) أ ( العقيدة. 

2- مضاد »الشفقة«: ...................
) د ( الرتاىض. )جـ( العنوة.  )ب( القوة.   ) أ ( القسوة.  

3-  وضح الفرق فى المعنى لما تحته خط، بوضع المعنى مكان النقط )من خالل فهم السياق(:
- أخى سائر فى الطريق بسرعة: ............ - ابدأ بقطع عقد سائر الحمام: ........... 

)ب( لماذا بدأ الفأر بقرض العقد الىت فيها احلمامة املطوقة؟
)جـ( ما القول الذى أعادته احلمامة املطوقة مراًرا؟

) د ( ماذا حيدث إذا عملنا باملثل القائل: »الصديق وقت الضيق«؟ علل إلجابتك.
)هـ( من قصة »طموح جارية«: 

1- ختري الصواب مما بني القوسني:
- أتم إسماعيل تجهيز جيشه ومعه أنصاره الفرنج واتجه بالجيش إلى................

) د ( دمشق. )جـ(  مصر.   ) ب(  القدس.   ) أ ( الشام. 

-  أشفقت شجر  الدر على نجم الدين عندما أصر على قيادة الجيش من.............. 
) د ( هول املعركاة. )جـ(  خيانة إسماعيل وكرثة أنصاره.  ) ب( قوة الفرجن وبطشهم.  ) أ ( مشقة الطريق واملرض. 

التعبيـــرأواًل

القــــــــراءةثانًي�ا
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25 الصف الثالث األعدادى

2-  ما اسم القائد الذى اختاره السلطان نجم الدين لشرف قيادة الجيش فى معركته ضد الفرنج؟ ولماذا أصيب نموذج األضواء
هذا القائد بالقلق قبل خوض المعركة؟

.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- كيف يكون التكريم الحقيقى للسلطان نجم الدين من وجهة نظر شجر الدر؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-  »الجزاء من جنس العمل«. ما رأيك فى هذا القول فى ضوء النهاية التى تعرض لها توران شاه؟ علل إلجابتك.

.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)إجبارى(         القراءة املتحررة املحتوى: اقرأ ثم أجب: 
»إن أثر الصديق فى صديقه عميق، ومن ثم كان لزاًما على المرء أن ينتقى إخوانه، وأن يبلو حقائقهم حتى يطمئن إلى 
معدنها؛ فالصديق العظيم قد يقود  صديقه إلى النجاح فى الدني�ا والفالح فى اآلخرة. أما الصديق الغبى المفتون فهو 
شؤم على صاحبه، وكم من ِغّر قرع سن الندم على هذه الصحبة السيئ�ة ؛ ذلك ألن الطبع يسرق من الطبع. وما أسرع أن 
يسير اإلنسان فى االتجاه الذى يهواه صاحبه! وللعدوى قانونها الذى يسرى فى األخالق كما يسرى فى األجسام،  بل إن 
الروح الذى يسود المجلس قد يكون مصدره من شخص قوى، يغمر من حوله بفيض مما يتفجر من باطنه. وال شك أن 

لتجانس المزاج والتفكير مدخاًل كبيًرا فى تأسيس الصداقات وتوثيق األواصر«.
من كتاب ) خلق المسلم ( – دار نهضة مصر للنشر

)أ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مضاد »يهواه«: ......................
) د ( يعطيه. )جـ( يكرهه.   )ب( يبعده.   ) أ ( حيبه. 

2- مفرد »األواصر«: ......................
) د ( اإلصرار. )جـ( اآلصرة.   )ب( الصائر.   ) أ ( اإلصر.  

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)           ( 1- الصديق الحق يقود صديقه إلى النجاح فى الدني�ا والفالح فى اآلخرة. 
)           ( 2- يجب على اإلنسان أن يكثر من أصدقائه دون التدقيق فى اختي�ارهم. 

)جـ( ما النت�اجئ املرتتب�ة على مصاحبة األخيار وجتنب األشرار ؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)إجبارى(  من نص »سفين�ة نوح « من سورة هود: اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب:  
 قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ﴾.
) أ ( أكمل مكان النقط: 

1- تفسير معنى »سخروا«: .............
2- مضاد »يخزيه«: ....................
3- جمع »زوجين«: ....................

النصوصثالًثا

2



الصف الثالث األعدادى26

)ب( لماذا سخر قوم نوح منه وهو يصنع السفين�ة؟ وبم رد نوح على سخرية قومه منه؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قوله تعاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د ( ماذا كان سيحدث إذا حمل نوح ىف السفين�ة بشًرا فقط؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)هـ( اكتب من خالل حفظك لآليات الكريمة اآليتين الدالتين على المعنى التالى:
»أمر سيدنا نوح - عليه السالم - ركاب السفين�ة بذكر هللا صاحب القدرة حيث تجرى فى موج عاٍل، وطلب نوح من ابن�ه ركوب السفين�ة«.

.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أجب عن سؤال واحد من السؤالين اآلتيين:
من نص »وادى الكنانة« يقول الشاعر الهراوى: 

ــزوال ــ ت ــن  ــ ل الـــكـــنـــانـــة  وادى  وفـــيـــك الــنــيــ�ل يـــجـــرى ســلــســبــيــ�الفـــيـــا 
ــواًل ــ ــا وطـ ــ ــرًض ــ ــوف بـــمـــائـــه ع ــطـ ــايـ ــاَم ــع ــا ف ــ ــاًم ــ ــه ع ــض ــي ويـــبـــســـط ف
أبـــــــوا فــى هللا والوطـــــن انقســـــاماونـــهـــرك كـــوثـــر وبــنــوك غـــر

) أ ( ختري الصواب مما بني القوسني:
1- معنى »تزول« : ................. 

) د ( تفرت. )جـ( تضعف.  )ب( تنتهى.  ) أ ( تنقص. 

2- جمع »فيض«: ................. 
) د ( فوائض. )جـ( فيوض.  )ب( فروض.  ) أ ( فيضانات.  

)ب( كيف عرب الشاعر عن حبه لنهر الني�ل ىف األبي�ات السابقة؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: »فيا وادى الكنانة لن تزوال«؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  »ليـس مـن املفيـد االكتفـاء بالتغـى بأمجادنـا العريقـة، بـل جيـب أن حنقـق ملصـر مجـًدا حاضـًرا ومسـتقباًل«. وضـح رأيـك ىف القول 
السـابق مصحوًبـا بالدليل.

.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

من نص »حب الوطن« يقول الشاعر مصطفى صادق الرافعى: 
دمى وفــى  لسانى  فى  هواها  ــا فمىبــالدى  ــه ل يــمــجــدهــا قــلــبــى ويـــدعـــو 
ــالده بـ ــب  ــح ي ال  ــن  ــم ــي ف ــر  ــي خ يتيموال  ــم  ل إن  الــحــب  حليف  ــى  ف وال 
عشه جـــاء  إن  الــطــيــر  أن  تـــر  فــــــــــآواه فـــــى أكــــنــــافــــه يـــتـــرنـــمألـــم 

) أ ( ختري الصواب مما بني القوسني:
1- معنى »يمجدها« : ................. 

) د ( ينشدها. )جـ( يغنيها.  )ب( يعظمها.   ) أ ( يمنحها.  

2- جمع »هوى«: ...................... 
) د ( أهوية. )جـ( أهواء.  )ب( هوايات.   ) أ ( هويات.  

)ب(  كيف يكون احلب احلقيقى للوطن كما رسم الشاعر ىف األبي�ات السابقة؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: »هواها ىف لساىن«؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  »وما يرفع األوطان إال رجالها«. وضح رأيك ىف القول السابق مصحوًبا بالدليل.
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مصر البالد  ونعم  التقدم،  لراغبى  مفتاًحا  حضارتها  وأضحت  إفريقيا،  قارة  فى  العظمى  بالمكانة  تحظى  مصر  »ظلت 
الفائزة برئاسة االتحاد اإلفريقى مطلع هذا العام ولسوف نشهد تعاوًنا بين أبن�اء القارة السمراء، ولعلهم أكثر تميًزا بين 

شباب العالم حيث يسعون متكاتفين فى الميادين المنشودة«.
) أ ( أعرب ما حتته خط )مفتاًحا - مصر - برئاسة - متكاتفني(.

)ب(  استخرج من الفقرة:
2- اسم مفعول، وحدد فعله. 1- اسم فاعل لفعل ثالثى، وآخر لفعل غير ثالثى.  

5- اسم زمان. 4- اسم تفضيل.   3- اسم آلة، وحدد وزنه. 
)جـ( ختري الصواب مما بني القوسني:

1-  »الطالب مختار  للمسابقة من بين زمالئه«. »المعلم مختار  له لتفوقه«. نوع المشتقين اللذين تحتهما خط 
على التت�ابع.

)ب( اسم مفعول واسم مكان. ) أ ( اسم مفعول واسم فاعل. 
) د ( اسم زمان واسم فاعل. )جـ( اسم فاعل واسم مفعول. 

2- أقيم بالمدرسة معرض كبير، الوزن الصحيح لما تحته خط.
) د ( َمْفُعل. )جـ( ِمْفَعل.  )ب( َمْفِعل.   ) أ ( َمْفَعل.  

) د ( أجب بما هو مطلوب أمام كل سؤال:
1- من صفات المؤمن أنه............... 

)أكمل بصيغة مبالغة من الفعل »قام« مع الضبط التام(
ب الخطأ فيما تحته خط( )صوِّ 2- البضاعة المباعة ال ُترد. 

)هـ( تكشف ىف املعجم عن كلمة )احلضارة( ىف مادة.................. )أكمل(.

اكتب النموذج التاىل مرة خبط الرقعة، وأخرى خبط النسخ:

ــن الــحــنــايــا ــي ــا مـــصـــُر ب ــنــاك يـ ــوِع وفـــــوق الــجــبــيــنحــمــل ــلـ ــضـ ــيـــن الـ وبـ

 اكتب ما يملى عليك.

النحــــــــــورابًعا

 الخــــــطخامًسا

 اإلمــــــــالءسادًسا
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) أ (  اكتب برقية لصــــديق لك تهنئـــــه فيها على حصــــوله على لقـب )الطالب المثالى(.   مع عدم كتابة األسماء.
)إجبارى(

)ب(  اكتب فى موضوع واحد من الموضوعين اآلتيين:
1- القراءة غذاء العقل ونور الفكر، بها يرتقى اإلنسان ألعلى الدرجات.

2-  نشأ ىف بيت فقري عاىن آالم الفقر فكافح حىت أصبح من رجال األعمال. )اكتب قصته(.

من موضوع »المشروعات الصغيرة« اقرأ بعناية ثم أجب بدقة:

ا للمشروعات الصغيرة، التى تهتم بتراث مصر الشعبى الحى المتطور الذى  »وتشكل الصناعات التقليدية مصدًرا مهمًّ
يتمثل فى إنت�اج العديد من المنتجات المتميزة فى الزخرفة والنقش والمعادن...«.

 ) أ ( ختري اإلجابة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »المتطور« : ............... 
) د ( املتغري سريًعا. )جـ( املتغري فجأة.  ا.   )ب( املتغري تدريجيًّ ) أ ( املستقر.  

2- مضاد »التقليدية«: ............... 
) د ( المألوفة. )جـ( املبتكرة.  )ب( املعربة.   ) أ ( املعتادة.  

)ب( ما عالقة الصناعات التقليدية باملشروعات الصغرية؟
.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( بم يتمزي املشروع الصغري؟ 
.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)إجبارى( من قصة »طموح جارية«:  
) أ ( ختري الصواب مما بني القوسني فيما يلى:

1- عندما تسّرب للفرنج خبر موت السلطان نجم الدين: ............
) د ( أصابهم اليأس. )جـ( أعلن قائدهم التحرك إىل دمياط.  )ب( اشتّد فرحهم.   ) أ ( اشتّد حزنهم.  

2- العالقة بين السلطان نجم الدين وملك صقلية كانت تقوم على: ............
) د ( املنافسة والصراع. )جـ( الزناع على السلطة.   )ب( الوفاق واحرتام العهد.   ) أ ( العداوة واخلصام.  

)ب( لماذا اعتقل الصالح إسماعيل الشيخ العز بن عبد السالم؟
.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( بم وصف لويس التاسع ملك فرنسا »شجر الدر« لزوجته »مرجريت«؟
.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  أكمل: لقى الفرنسيون هزيمة على أيدى المصريين فى موقعة............ ؛ حيث أسر قائدهم وسجن فى...............

التعبيـــرأواًل

القــــــــراءةثانًي�ا
1
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)إجبارى(نموذج األضواء         القراءة المتحررة المحتوى: اقرأ ثم أجب: 

يمكن  المتكررة  الحركات  تلك  أن  القدماء  الراصدون  أدرك  ما  سرعان  والنجوم،  والقمر  الشمس  دوران  حركة  »بمراقبة 
استخدامها لتصوير السماء، كساعة - تبين مرور الساعات لياًل أو نهاًرا – وتقويم – يميز تعاقب الفصول - وتبين اآلثار 
القديمة، مثل: »أحجار ستونهنج« فى المملكة المتحدة و »أهرامات المايا« فى أمريكا الوسطى، أن المبادئ األساسية 
أن  تعتقد  الحضارات  كل  كانت  قليلة،  حاالت  باستثن�اء  6000سنة.  عن  يقل  ال  ما  منذ  معروفة  كانت  الرصدى  للفلك  
التحركات الدءوبة للسماء ما هى إال عالمة على وجود مخطط أكبر. فظاهرة كسوف الشمس – على سبي�ل المثال – 
أنها تنين يبتلع الشمس، فكانوا يلجئون إلحداث ضوضاء عالية حتى يخاف  كانت بعض الحضارات القديمة تعتقد 
علم الفلك - نهضة مصر للنشر التنين، فيترك الشمس ويبتعد عنها«. 

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- المراد بـ »تعاقب الفصول«: ....................
) د (  تشابهها. )جـ(  تت�ابعها.   )ب(  طولها.   ) أ ( تب�اعدها.  

2- مرادف »الدءوبة«: .....................
) د ( املنقطعة. )جـ(  الماضية.   )ب( املستمرة.  ) أ ( القوية.  

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)          ( 1- المبادئ األساسية للفلك الرصدى لم تعرف إال حديًث�ا. 
)          ( 2- فسرت بعض الحضارات القديمة ظاهرة كسوف الشمس بأنها تنين يبتلع الشمس. 

)جـ( ما النت�اجئ املرتتب�ة على مالحظة القدماء حلركة دوران الشمس والنجوم؟

)إجبارى( أجب عن السؤال اآلتى: من نص »سفين�ة نوح« اقرأ ثم أجب:  

 قال تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾.

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- جمع »التنور« : ............................ . 
) د ( البلورات. )جـ( التن�انري.  )ب( التنورات.  ) أ ( التن�ائر.  

2- مرادف »مرساها«: مكان ................. .
) د ( جناتها. )جـ( جنوحها.  )ب( حتركها.    ) أ ( وقوفها.  

3- مضاد: »آمن«: ........................... .
) د ( احنرف. )جـ( فسق.  )ب( شكر .  ) أ ( أشرك.  

)ب( النجاة دائًما للمؤمنني والهالك للكافرين. وضح ذلك من خالل اآليات السابقة.
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قوله تعاىل: ﴿ک       گ  گ  گگ﴾، و﴿ہ  ہ  ہ﴾؟
.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

النصوصثالًثا
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) د (  اكتب مما حفظت من النص ما يدل على: )نوح � يصنع السفين�ة بأمر هللا، وقومه يسخرون منه(.
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)اختي�ارى(  أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين اآلتيين: 
          من نص »خالل كريمة« اقرأ ثم أجب: 

شــمائل تكتنفــه  لــم  إن  تعليــه كـــــــان مطيــــة اإلخـــفـــــاقوالعلــم 
يــنــفــع وحـــده ــم  ــل ــع ال مــــــا لــــــم يـــــتـــــوج ربــــــــه بـــخـــالقال تــحــســبــن 

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »يتوج« : ................... . 
) د ( يظهر. )جـ(  يلون.  ن.  )ب(  يبني.   ) أ ( يَزيَّ

2- جمع »مطية«: ..................... . 
) د ( ُمطوى. )جـ(  َمطلى.  )ب( مطايا.   ) أ ( مطايات.  

3- مضاد: »ينفع«: ................... .
) د ( يدافع. )جـ( يفر.  )ب( يمر.   ) أ ( يضر . 

�ا. )ب( اشرح البيتني شرًحا أدبيًّ
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( ما اجلمال ىف قول الشاعر: )ال حتسنب العلم ينفع وحده(، و)يتوج ربه خبالق(؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          من نص »وادى الكنانة« اقرأ ثم أجب: 
تـــــزوال لــن  الكــنــــانـــــة  وادى  سلســبي�الفيــا  يجـــــرى  النــــيل  وفـيـــــك 
ــه عــــرًضــــا وطـــــواًل ــائـ ــمـ ــوف بـ ــ ــط ــ ــاي ــام ــع ــبـــســـط فــيــضــه عــــاًمــــا ف ويـ

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مرادف »يبسط« : ................. . 
) د ( ينشر ويمد. )جـ( يسهل.  )ب( خيفف.    ) أ ( يسعد.  

2- جمع »فيض«: ..................... . 
) د ( فضول. )جـ(  فروض.  )ب( فيوض.    ) أ ( فضائل.  

3- مضاد: »تزول«: ................... .
) د ( تتقرب. )جـ(  تعجز.  )ب( تهرم.   ) أ ( ختلد.  

�ا. )ب( اشرح البيتني شرًحا أدبيًّ
)جـ( ما اجلمال ىف قوله: »يا وادى الكنانة« و»الني�ل جيرى سلسبي�ال«؟

 »اإلنسان المهذب محبوب من الجميع، وال يعانى أية معاناة عندما يتعامل مع اآلخرين، فهو صبور وفطن لما يقوله، ليس 
بمتعصب فى حواره فى كل مجلس يجلس فيه، وهو أكثر الناس حرًصا وذكاًء، فهو أداة بن�اء فى المجتمع ال معول هدم له، 

فاحرص على التشبه به«.
) أ ( أعرب ما حتته خط ىف العبارة السابقة.

1

2

النحــــــــــورابًعا
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)ب( استخرج من العبارة السابقة ما يأىت:
2- صيغة مبالغة، وزنها. 1- اسم مفعول من الثالثى، واذكر فعله. 

4- اسم مكان، وزنه. 3- اسم تفضيل، وزنه.   
)جـ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما حتته خط فيما يأىت:

1- االجتهاد مفتاح التفوق: مشتق نوعه اسم:
) د ( آلة. )جـ( زمان.  )ب( فاعل.    ) أ ( مكان.  

2- الصباح ملتقىالطالب: مشتق نوعه اسم:
) د ( آلة. )جـ( زمان.  )ب( مكان.   ) أ ( مفعول.  

) د ( أجب بما هو مطلوب:
2- الطالب مختار للمسابقة.  1- المعلم مختار الطالب للمسابقة.  

ما نوع المشتق فيما تحته خط فى الجملتين السابقتين؟
)هـ( احمرت الوردة. ضع فعل اجلملة السابقة ىف أسلوب تفضيل وغري ما يلزم.

.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اكتب ما يلى مرة خبط النسخ وأخرى خبط الرقعة:

ــال ــي ــج ــب ــت ــه ال ــ ــ ــوالقـــــم لـــلـــمـــعـــلـــم وفـ ــ رس يـــكـــون  أن  الـــمـــعـــلـــم  كـــــاد 

 اكتب ما يملى عليك.

 الخــــــطخامًسا

 اإلمــــــــالءسادًسا



نموذج األضواء

الصف الثالث األعدادى32

)إجبارى( ) أ ( اكتب برقية لصديق بمناسبة عودته سالًما من الخارج.  
)ب( اكتب فى موضوع واحد فقط من الموضوعين اآلتيين:

1- احلرية أثمن ما ىف الوجود تتمتع بها كل الكائن�ات فهى حقك ىف احلياة بشرط عدم التعدى على حقوق اآلخرين.
2-  الربيع فصل الروعة والبهجة واجلمال، تغىن به الشعراء واألدباء وغردت من أجله الطيور فوق األغصان.

من موضوع »الحمامة المطوقة« :
 »قالت: أنا خليلتك المطوقة، فأقبل إليها يسعى، فقال: ما أوقعكن فى هذه الورطة؟ فقالت له: أسرعنا إلى الحب ولم نر 

الشبكة، وهذا الذى أوقعنا فى هذه الورطة، وهذا قدرنا«.
) أ ( من خالل فهمك للفقرة ختريَّ الصواب مما بني القوسني فيما يلى:

1-  مرادف »قدرنا«: ..................
) د ( عملنا. )جـ( هدفنا.  )ب( نصيبن�ا.   ) أ ( إناؤنا.  

2- جمع »خليلة«: ....................
) د ( أخيلة. )جـ( خاليا.  )ب( خالئل.   ) أ ( خالل. 

)ب( ما الذى دفع احلمامة للبحث عن الفأر؟
)جـ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)           ( 1- استطاع الفأر  إنقاذ الحمامة المطوقة. 
)           ( 2- الغراب ضحى بنفسه من أجل إنقاذ المجموعة. 

)إجبارى( ) د ( من قصة »طموح جارية«:  
1- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

-  جهر الشيخ ابن عبد السالم بفتواه »تحريم بيع السالح للفرنج« على منبر الجامع بـ ..................
) د ( حمص. )جـ( دمشق.  )ب( حلب.    ) أ ( الكرك.  

- انتهت حياة توران شاه على يد ..................
) د ( أيبك. )جـ( أقطاى.  )ب( بيربس.    ) أ ( قطز.  

2- علل لما يأتى:
- تصميم نجم الدين على السفر إلى مصر فى محفة.

.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- غضب األمراء من تولى توران شاه الحكم بعد وفاة والده. 
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- ما الخطة التى وضعها نجم الدين لفخر الدين من أجل مواجهة الفرنج؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

التعبيـــرأواًل

القــــــــراءةثانًي�ا
1
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33 الصف الثالث األعدادى

)إجبارى(نموذج األضواء         القراءة المتحررة المحتوى: اقرأ ثم أجب: 
»قبل اختراع الكتابة، كان الناس يحتفظون بالمعلومات والمعارف فى أذهانهم. إال أن استرجاع كافة المعلومات ونقلها 
بدقة إلى اآلخرين أمر يشق على بنى البشر. والكتابة هى طريقة لحفظ المعلومات ونقلها إلى اآلخرين فى مكان ما أو 
زمان آخر، وهى ليست باختراع شخص واحد أو حتى شعب واحد، بل قد تطورت فى أماكن مختلفة نظًرا لالحتي�اج إليها 
فى حفظ البي�انات وتسجيل الوقائع. وتتخذ الكتابة أشكاال عديدة، من الكتابة البسيطة التى تستخدم فيها الرسومات، 
الورق  من  شتى  خامات  الكتابة  فى  واستخدمت  اللغة،  أصوات  نطق  طريقة  تمثل  التى  الخاصة  الحروف  إلى  وصواًل 
ا من حياتن�ا اليومية، كما هو الحال مع كتاب مثل هذا الذى بين  إلى األوانى الفخارية. واليوم، تعد الكتابة جزًءا أساسيًّ
الكتابة  - دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع أيدين�ا«. 

) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مضاد »االحتي�اج«: ................
) د ( الطلب )جـ( الضعف   )ب( االستغناء   ) أ ( الفقر  

2- مفرد »شتى«: ....................
) د ( شتيت )جـ( شتاء   )ب( مشىت   ) أ (شات  

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)           ( ا على بنى البشر.  1- كان نقل المعلومات قديًما أمًرا شاقًّ

)           ( 2- اتخذت الكتابة أشكااًل متعددة بداية من الكتابة البسيطة وحتى الحروف الخاصة. 
)جـ( وضح كيف أثرت سنة التطور ىف الكتابة.

)إجبارى(   : » أجب عن السؤال التالى: من نص »سفين�ة نوح
پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     مث    جث   متىت  يت      ىب  يب   جت  حت  خت   ﴿حب  خب  مب        تعالى:  قال   

پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ﴾.

) أ ( ىف ضوء فهمك معاىن الكلمات ىف سياقها، ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما يأىت:

1- مرادف »تخاطبنى« : ................. .
) د ( جتادلىن. )جـ( جتالسىن.  )ب( حتدثىن.   ) أ ( تصافحىن.  

2- مفرد »مغرقون«: ..................... .
) د ( َمغرق. )جـ( غريق.  )ب( غارق.   ) أ ( ُمْغرق.  

)ب( لماذا سِخر قوم نوح  منه وهو يصنع السفين�ة؟
)جـ( أكمل ما يلى:

1- الجمال فى قوله تعالى ﴿حب  خب﴾ أسلوب ................. يفيد ..................... .
2-  استخدام الفعل المضارع فى قوله تعالى ﴿ٱ  ٻ﴾ يفيد ........... .

) د (  )دعا نوح  قومه إىل مسلك طيب يفعلونه عند ابت�داء كل ىشء، كما دعا ابن�ه لينجو من عذاب هللا(. اكتب مما حفظت ما 
يتفق مع هذا املعىن.

2

النصوصثالًثا



الصف الثالث األعدادى34

)اختي�ارى( أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين: 
من نص »خالل كريمة«: 

وذا مـــــاٌل  ــــه  حظُّ هــــــذا  علــم وذاك مــــكـــــــــارم األخـــــالقفالنــــاس 
ًنــا محصَّ تدخــره  لــم  إن  نـهـــايــــــــة اإلمالقوالمــال  بالعـلم كــــــــان 
شــمائل تكتنفــه  لــم  إن  ـــــة اإلخــفــاقوالعلــم  تعليـــــه كـــــــان مطيَّ

) أ ( ىف ضوء فهمك معاىن الكلمات ىف سياقها، ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما يلى:

1- مرادف »شمائل«: ............ . 
) د ( أرزاق. )جـ( أمالك.  )ب( أخالق.    ) أ ( طبائع.  

2- جمع »مال«: ................. . 
) د ( أميال. )جـ( أموال.  )ب( ميول.    ) أ ( موائل.  

)ب( 1- عطاء هللا متنوع للبشر. وضح ذلك من خالل فهمك للبيت األول.
2- متى يكون المال والعلم نافعين كما تفهم من البيتين الثانى والثالث؟

)جـ( 1- ما اجلمال ىف قول الشاعر: »والمال .. محصًنا بالعلم«؟ 
2- عالم يدل تنكير كلمة »شمائل«؟

من نص »وادى الكنانة«: 
ــا ــدع الـــزمـــامـــادعـــــت مـــصـــر، فــلــبــيــنــ�ا كـــرامـ ــ ــال نـ ــ ومـــصـــر لـــنـــا، ف
ــا ــام ــي ــا تـــحـــت رايـــتـــهـــا، ق ــاًمـ ــيـ ــاقـ ــام ــال، فـــامـــضـــوا أم ــعـ أمـــامـــكـــم الـ
ــوا ــم، فــهــبُّ ــوك ــدع ــاك الــمــجــد ي ــن ــى الــمــجــد خطبه ولــيــس يــروعــكــم ف

) أ ( ىف ضوء فهمك معاىن الكلمات ىف سياقها، ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني لما يلى:

وا«: ................ .  1- مرادف »هبُّ
) د ( استفسروا. )جـ( استمتعوا.  )ب( استيقظوا.    ) أ ( اهربوا.  

2- مقابل »يروعكم«: ............. . 
) د ( يفضلكم. )جـ( يؤمنكم.  )ب( يشكركم.    ) أ ( يطاردكم.  

)ب( 1- إالم يدعو الشاعر أبن�اء مصر ىف القصيدة؟
.  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- عالم حث الشاعر الشباب فى األبي�ات السابقة؟
.  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( 1- ما اجلمال ىف قول الشاعر: »املجد يدعوكم«؟
.  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- عالم تدل الفاء فى قوله: »فلبين�ا«؟
.  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

»مصر مهد الحضارة، ونبع الثقافة، وقلب العروبة النابض، وحائط الصد لكل عدوان على العرب؛ وألنها معطاءة القوة 
والحماية للشرق؛ لذا يجب علين�ا العمل محققين لها التقدم والرفعة، فاألوطان مرفوع شأنها بجهود أبن�ائها األفاضل«.

) أ ( أعرب ما حتته خط.

1

2

النحــــــــــورابًعا
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)ب( استخرج من الفقرة السابقة ما يلى:
1- اسم فاعل من فعل ثالثى معتل العين، مع بي�ان ما حدث له من تغيير.

2- اسم مفعول، وحدد فعله مضبوًطا بالشكل.
3- صيغة مبالغة، واذكر فعلها. 

4- اسم تفضيل، وزنه.
)جـ( أجب بما هو مطلوب فيما يلى:

1- هات من الفعل )اجتمع( اسم زمان فى جملة من إنشائك.
ر ما يحتاج إلى التغيير. 2- )القراءة تفتح باب المعرفة( استب�دل بالفعل فى الجملة السابقة اسم آلة، وغيِّ

ب اخلطأ فيما حتته خط فيما يلى، ثم اذكر السبب:  -أيها املعلمني، انهضوا بمصر. ) د ( صوِّ

)هـ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

- نكشف عن »الحضارة« فى:
) د ( ض. ح. ر. )جـ( ض . ر . ح.  )ب( ح . ض . ر   ) أ ( ح . ر . ض  

اكتب ما يلى خبط النسخ مرة، وخبط الرقعة مرة أخرى: »مع مراعاة جودة اخلط وحسن التنسيق«

»ما ُقرن شىء إلى شىء أفضل من حلم إلى علم، ومن عفٍو إلى قدرة«

 اكتب ما يملى عليك.

 الخــــــطخامًسا

 اإلمــــــــالءسادًسا



نموذج األضواء

الصف الثالث األعدادى36

)إجبارى( ) أ ( اكتب إعالًنا عن زيارة اآلثار المسيحية واإلسالمية بالمحافظة. 
)ب( اكتب فى واحد فقط من الموضوعين اآلتيين فى حدود عشرين سطًرا موظًفا مهارات الكتابة:

1- إتقان العمل واإلخالص فيه، وأثر هما ىف الوصول إىل املكانة العالية وحتقيق األهداف.
2- املرافق العامة ملك لك ولغريك، جيب املحافظة عليها والتعامل معها برىق ووعى؛ لكى يستفيد منها اجلميع.

من موضوع »الحمامة المطوقة«:
ال  المطوقة:  وقالت  لنفسها،  الخالص  وتلتمس  حبائلها  فى  تتلجلج  حمامة  كل  فجعلت  مسروًرا،  فرًحا  الصياد  »وأقبل 

تخاذلن فى المحاولة، وال تكن نفس إحداكن أهم إليها من نفس صاحباتها، ولكن نتعاون جميًعا«.
) أ ( هات ىف جمل من إنشائك: 

2- مضاد »تخاذلن«: ............. 1- معنى »تتلجلج«: ..............  
)ب( كيف كان التعاون سبًب�ا ىف خالص احلمام؟

.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( علل: أقبل الصياد فرًحا مسروًرا.
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د ( ماذا حيدث لو: ختاذلت كل حمامة وكان همها نفسها؟
.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)إجبارى( )هـ( من قصة »طموح جارية«، أجب عن اآلىت:  
1- اختر الصواب مما بين القوسين:

- فى معركة دمياط لم يجد لويس سوى الفرار إلى..................... 
) د ( طناح. )جـ(  شرمساح.  )ب( مني�ة أىب عبد هللا.   )  أ ( فارسكور . 

- خلف السلطان نجم الدين بعد إعالن وفاته.........................
) د ( فخر الدين. )جـ( توران شاه.  )ب( الظاهر بيربس.   ) أ ( عز الدين أيبك.  

2- - اذكر مضمون الرسالة التى جاء بها التاجر الصقلى إلى نجم الدين.
   - ما ردة فعل خبر نزول حملة لويس عند دمياط على أهل القاهرة؟

3- علل: إجماع لويس ومن معه على أن مصر أحق بالغزو.
)إجبارى( القراءة المتحررة المحتوى: اقرأ ثم أجب: 

 »جاء فى التراث أن مخترع الورق هو الصينى »كاى لون« الذى كان يعمل موظًفا فى بالط اإلمبراطور »وو دى« فى عام 105 ميالدية، 
وقد احتفظ الصينيون بسر صناعة الورق على مدار 700 عام حتى الفتح اإلسالمى لمدين�ة سمرقند عندما باح بعض الصينيين 
بهذا السر  للمسلمين. ومع مضى الوقت، انتشرت المعرفة الخاصة بصناعة الورق حتى وصلت إلى أوربا، وانتشرت مصانع 
التى  النب�اتات  الورق من  أنواع  الورقية. وتصنع أفضل  العجين�ة  للمياه، والتى تستخدم فى صنع  الورق فى كل مكان به مصدر 
تحتوى أليافها على كمية كبيرة من السليولوز أو من الخرق المصنوعة من المواد الطبيعية، مثل: القطن أو الكتان، وقد وجد 

التعبيـــرأواًل

القــــــــراءةثانًي�ا
1
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الصينيون أن استخدام الورق أفضل من استخدام الخيزران ورقائق الخشب، وبخاصة فى الكتب الكبيرة«.نموذج األضواء

الكتابة - نهضة مصر  للنشر
) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأىت:

1- مضاد »احتفظ«: ....................
) د ( الثاني�ة والثالثة. )جـ( ضيع.   )ب( بدد.   ) أ ( ادخر.  

2- مفرد »رقائق«: .....................
) د ( رقيقة. )جـ( راٍق.   )ب( مرقق.   ) أ ( رقيق.  

)ب( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يأىت:

)           ( 1- أول من عرف سر صناعة الورق هم المسلمون. 
)           ( 2- انتشرت صناعة الورق فى األماكن التى بها مصدر للمياه. 

)جـ( تتوقف جودة الورق على مواصفات النب�ات. وضح ذلك.

)إجبارى( من نص »استعن باهلل«:  
يحفظك،  هللا  احفظ  كلمات؛  أعلمك  إنى  غالم،  »يا  فقال:  يوًما  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  خلف  كنت  قال:    عباس  ابن  عن 

احفظ هللا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا...«.
) أ ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى:

1- جمع »غالم«: ............................... . 
) د ( غلمان. )جـ( غالمان.  )ب( أغالم.    ) أ ( غالئم.  

2- معنى »سألت« فى الحديث: .............. .
) د ( استعلمت. )جـ( استجبت.  )ب( طلبت املعونة.   ) أ ( استفسرت.  

3- الحديث يعلمنا أدب: ....................... .
) د ( التواكل. )جـ( التوكل.  )ب( الطريق.   ) أ ( االستئ�ذان.  

)ب( كيف حتفظ هللا تعاىل؟ وما نتيجة ذلك كما بني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ىف احلديث؟
.  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( »إىن أعلمك كلمات«. أسلوب توكيد، بني أثره على املتلقى.
.  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  )لن يستطيع أحد أن ينفعك أو يضرك إال بأمر هللا(. اكتب مما حتفظ من احلديث ما يدل على هذا املعىن.
.  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين اآلتيين:
          من نص »وادى الكنانة«: 

ــزوال ــ ت ــن  ــ ل الـــكـــنـــانـــة  وادى  وفـــيـــك الــنــيــ�ل يـــجـــرى ســلــســبــيــ�الفـــيـــا 
ــوال ــ ــا وط ــ ــرًض ــ ــوف بـــمـــائـــه ع ــطـ ــايـ ــام ــع ــا ف ــ ــاًم ــ ويـــبـــســـط فــيــضــه ع
تبر ــراك  ــ ــ وث ــدس،  ــنـ سـ ــك  ــاط ــس ــذاك عــطــرب ــ ــ ــرق، وشـ ــ ــش ــ ــوك م ــ ــ وج

النصوصثالًثا

1
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) أ ( هات: جمع »وادى«: ...........، ومعىن »سندس«: .......... .

)ب( بم طمأن الشاعر وادى الكنانة ىف البيت األول؟ وما الذى جعله واثًقا من ذلك؟

)جـ( يب�دو وادى الكنانة جمياًل رائًعا ىف البيت الثالث. وضح ذلك بأسلوبك.

) د (  أكمل ما يلى: »الني�ل جيرى سلسبي�ال«. ىف هذا التعبري وصف الشاعر ............ بأن ............. ينشر ............. ىف ربوع الوادى.
من نص »خالل كريمة«:       

ــاقوتــهــزنــى ذكـــر ى الـــمـــروءة والــنــدى ــت ــش ــم ــزة ال ــ بـــيـــن الـــشـــمـــائـــل هـ
ــودة ــم ــح ــة م ــق ــي ــل األرزاقفـــــإذا رزقـــــت خ مــقــســم  اصــطــفــاك  ــد  ــق ف
وذا مــــال  حــظــه  هــــذا  ــنـــاس  ــالـ ــــــــالقفـ األخـــ ــارم  ــكـــ مـــ وذاك  عــلــــــــم 

) أ ( هات: مرادف »الشمائل«: ...........، وجمع »خليقة«: ........... .
)ب( خيص الشاعر ىف البيت األول اثنني من األخالق الكريمة بإعجابه. ما هما؟

.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جـ( عطاء هللا للبشر متنوع. بني ذلك من خالل فهمك للبيت الثالث.
.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

) د (  أكمل ما يلى: »رزقت خليقة محمودة«. ىف هذا التعبري يصور الشاعر........... بـ ............. يمنحها ................ ملن يصطفيه.

»مصرنــا حضارتها المصونة بلغت اآلفاق، وشــعبها مقدام يصنع المعجزات الدالة على إبداعه، وهى محــط أنظار العالم الذى 
ينتظر منها أن تسهم بمنجزات أعظم«.

) أ ( أعرب ما حتته خط ىف الفقرة السابقة.
)ب(  استخرج من الفقرة السابقة ما يلى:

3- اسم مكان. 2- اسم فاعل لغير ثالثى.   1- اسم مفعول لغير ثالثى. 
5- صيغة مبالغة. 4- اسم فاعل لثالثى. 

)جـ(  )أقدم املكتب�ات احلكومية ىف العالم القديم مكتب�ة اإلسكندرية(. بني املفضل واملفضل عليه ىف اجلملة السابقة.
) د ( 1- هات اسم اآللة من الفعل )صعد( ىف جملة من إنشائك.

2- صغ من الفعل )استقر( اسم زمان فى جملة من إنشائك.

اكتب ما يلى مرة خبط النسخ وأخرى خبط الرقعة:

بالدى هواهــا فى لســانى وفى دمى

 اكتب ما يملى عليك.

2

النحــــــــــورابًعا

 الخــــــطخامًسا

 اإلمــــــــالءسادًسا



1 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: متروك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1 من موضوع : »فالق احلب والنوى«:

) أ ( 1- المنخفضة.            ٢- عرجون.            ٣- محملة.  

)ب( الدليل إثمارها عراجين البلح. 

)جـ( بعناقيد الياقوت والذهب الساطع. 

) د ( من قصة »طموح جارية«:

1 - خوًفا من ثورة أنصاره.

٢-  مضمونها التحذير من حملة فرنسية على مصر بقيادة لويس. وأثرها: غضب نجم الدين.

٣-  كانت تمتلئ بأناشيد الحماسة وقصص البطوالت.

٤- أجب بنفسك.

2  القراءة متحررة المحتوى:

٢- عوالم.   ) أ ( 1- تكون.    

 )✗( -٢ )ب( 1- )✔(.    

)جـ( حبيب�ات تحملها األنهار أو البحار أو الرياح وتترسب هذه الحبيب�ات وتتراكم لتشكل الصخور الرسوبي�ة.

ثالًثا: النصوص:

 من نص »رسالة إىل ابىن«:

٢- العجز.        ٣- الخلق.   ) أ ( 1- يتوافق.    

)ب( أجب بنفسك.

)جـ(  صور العدل والرحمة بكفتى ميزان متساويتين.

) د(   األول أجمل؛ ألنه يصور الحق والواجب بشخصين يتعاونان. 

1 من نص »وادى الكنانة« :

ة. ) أ ( أعزاء - عصين�ا - األزمَّ

)ب( إلى تلبي�ة نداء مصر واستعادة مجدها.

)جـ( تصوير مصر بشخص يدعو - للتعظيم. 

2 من نص »خالل كريمة« : 

)ب( أجب بنفسك.  ) أ ( صاحبه - النجاح - مطايا.    

 )جـ( تصوير العلم بال أخالق بمطية لإلخفاق - للتعظيم.  

١



الصف الثالث األعدادى٢

رابًعا: النحو:

) أ (  خبر كان منصوب - مضاف إليه - فعل ماض مبنى على الضم وواو الجماعة ضمير مبنى فى محل رفع، فاعل - نعت منصوب.

)ب( 1- المحتاجين - احتاج.  

٢-  معطاًء / مفعااًل - فِطًنا / فِعاًل.

٤- أعظم - أفعل.  ٣- المرموقة - ُرِمَق.   

٢- مفتاح.  )جـ( 1- الصباح مجتمعنا.   

) د ( أيها المصريون، انهضوا بوطنكم. 

)هـ( رمق.

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



٣ الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: متروك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1 من موضوع »احلياة دقائق وثوان«:

) أ ( 1- تنهى.                   ٢- يجهلون.

)ب(  يبحثون عن وسائل للترفيه والتسلية؛ قتاًل ألوقاتهم.

)جـ( 1-  ألنه يوصل إلى دقائق المعرفة فينتفع به الفرد والمجتمع، أما قيام الليل فينتفع به صاحبه فقط. 

٢- حتى يرتقى الفرد والمجتمع. 

) د ( من قصة »طموح جارية«:

- المعاملة الحسنة. 1- القاهرة ودمشق.  

٣-   أوصاها بعدم الجزع، وبالنهوض برسالتها، وحماية الوطن. ٢- أجب بنفسك.  

2 القراءة متحررة المحتوى: 

٢- طريقة.   ) أ ( 1- المتميزة.   

.)✗( -٢ )ب( 1- )✔(.  

)جـ(  حيث يرغب كثير من الناس مواكبة العصر الحديث والتخلى عن الهوية العربي�ة ، ومنهم من  يريد أن ينب�ذ الحضارة الحديث�ة برمتها. تلك هى المعضلة 

الكبرى.

ثالًثا: النصوص:

 من نص »استعن باهلل«: 

٢- يهملك.  ) أ ( 1- نصائح.    

)ب(  حفظ هللا وسؤاله واالستعانة به واإليمان بأن النفع والضر  بي�د هللا. 

)جـ ، د( أجب بنفسك. 

1   من نص »خالل كريمة«:  

٢- خالئق. ) أ ( 1- اختارك.    

٢- أجب بنفسك. )ب( 1-  فهناك َمن حظه مال، وَمن حظه علم، وَمن حظه مكارم األخالق. 

)جـ( 1-  تصوير الخلق المحمود بالهدية الثمين�ة من هللا.

٢- تضاد يبرز  المعنى ويوضحه.

2   من نص »حب الوطن«: 

٢- يحقرها. ) أ ( 1- تضمه.       

)ب( أجب بنفسك.

٢- تضاد يوضح المعنى. ا وإعظاًما.    )جـ( 1-  تعبير عن دوام الحديث عن بالده، حبًّ

2
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رابًعا: النحو:

) أ ( - أحد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

-  العقول: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

- الصالح: نعت مجرور وعالمة جره الكسرة.

- نافعين: خبر  أصبح منصوب وعالمة نصبه الياء.

)ب( 1-  المكمل؛ يصاغ من مضارعه مع إبدال حرف المضارعة به ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.

�اء، فعال. ٤- بنَّ ٣- مجتمع، اجتمع.   ٢- مصباح، خبر مرفوع بالضمة.   

٢- أجب بنفسك. )جـ(  1-مستجاب.   

٢- أشد خضرة. ) د ( 1- ساٍع.    

)هـ( دوى. 

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



5 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1   من موضوع »املشروعات الصغرية«: 

)ب(  أجب بنفسك. ) أ ( اختالطه - خواص.      

) د (  قلة عدد العاملين، وصغر رأس المال.  )جـ(  وخدمية وتجارية.  

)هـ( من قصة »طموح جارية«:

.)✗( -    .)✔( -          .)✗( -1

٢-  تحريم بيع السالح للفرنج. 

٣-  ) أ (  حتى تمأل خزانة الدولة الخاوية من فدية لويس وأسراه.

  )ب( لمنع تقدم الفرنج عن الوصول إلى دمياط.

2  القراءة متحررة المحتوى: 

٢- يخبو.    ) أ ( 1- ينطق.    

 .)✔( -٢ )ب( 1- )✔(.    

)جـ( بالعمل الصادق واإلخالص وجهد أبن�ائها.

ثالًثا: النصوص:

من نص »رسالة إلى ابنى«:

٢- الكسلى.   ) أ ( 1- تدق.                  

)ب( 1-  حذره أن يظن أن السعادة تطرق باب الكسالن، أو تأتى عن طريق األعمال السهلة.

٢-   فى العقيدة واإليمان والني�ة والموقف قبل أن تكون مجرد قواعد وأوامر وزواجر.

)جـ( صور السعادة شخًصا يطرق باًبا.

) د (  تعبير يوضح أن سالمة الني�ة شرط لقبول العمل. 

1   من نص »خالل كريمة«:

٢- مطى. ) أ ( 1- الفقر.                

)ب( ، )جـ( أجب بنفسك.

) د (  تصوير للعلم بالحصن المنيع.

2  من نص »حب الوطن«:

٢- الوطن. )  أ ( 1- المصائب.       

3
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)ب(  1-  جزاؤه أن تجيئ�ه فنون الحادثات وتالحقه المصائب.

ا محروًما يشكو  آالم الحياة. ٢- إذا كان أخوه شقيًّ

)جـ( أجب بنفسك.

) د ( يفيد التنوع والكثرة. 

رابًعا: النحو:

) أ ( أجب بنفسك.

٤- مبتغى.            5- أكثر. ٣- محلها.   ٢- مقياس - مشتق قياسى.    )ب( 1 -  موقن - أيقن.   

٢- أشد خضرة. )جـ( 1- ساعًيا.    

 .)✗( -٣      .)✔( -٢ ) د ( 1- )✗(.    

)هـ( أجب بنفسك.

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



7 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

من قصة »حياة دقائق وثواٍن«:

٢- مجرة.   ) أ ( 1 - يتعدى.      

)ب( مجال الفضاء.

)جـ( إسحاق نيوتن.

) د ( بالتفكر والتأمل واملراجعة واملحاسبة.

- أبو بكر القماش.  )ه(  1- موت ابنهما خليل.  

٢-  حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصر بقيادة لويس، مزودة بالسالح والرجال.

- سقط شهيًدا وهو يحاول مدافعة األعداء حين تمكنوا من عبور مخاضة فى بحر أشموم.

٣- فى دار ابن لقمان بالمنصورة.

2  القراءة متحررة المحتوى: 

٢- مادة.   ) أ ( 1 - يستخرج.     

.)✗( -٢ )ب( 1- )✗(.   

)جـ( يستخدم ىف الطعام وىف العالج وكان يستعمل ىف الماىض لإلضاءة.

ثالًثا: النصوص:

 من نص »سفين�ة نوح«:

٢- أمرهم.  ) أ ( 1- تحزن.      

٢- أال يحزن بما كان يفعل قومه معه، وأال يطلب من هللا أن يمهل الكافرين ألنهم مغرقون.  )ب( 1- أن يصنع سفين�ة.   

)جـ( أفاد النصح واإلرشاد. 

) د ( أسلوب أمر يفيد النصح واإلرشاد.

1   من نص »وادى الكنانة«:  

) أ ( 1- كريم.              ٢- الشأن واألمر.

)ب( 1- استجاب أبن�اء مصر لدعوتها بحب وكرم.

٢- أن ينهضوا تحت راية مصر، فالعال أمامهم عليهم أن يمضوا نحوه.

)جـ(   تصوير لمصر باألم التى تن�ادى أبن�اءها.

٢- تدل على سرعة استجابة أبن�اء مصر للنداء.

٤
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2   من نص »حب الوطن«: 

) أ (   1- الوطن.       ٢- الشقاء. 

)ب( 1- ترتقى األوطان بسواعد رجالها المخلصين المجتهدين.

٢- سبي�ل اإلنسان للتمتع بالنعيم هو أن يشرك معه أخاه فى هذا النعيم.

)جـ(  استفهام غرضه النفى.

) د (  يدل على كثرة وجود النعيم وتعدد صوره وألوانه.

رابًعا: النحو:

) أ ( - نعمة: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

- الحسد: معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة.

- صفاء: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

- ونق: الواو حرف عطف، نق: فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة.

٤- مصون / ِصين. ٣- نائلة / نال.   ٢- مفتاح / مفعال.   )ب( 1- الوهاب / الفعال.   

٢- ساٍع. )جـ(  1- أكثر ارتفاًعا.    

٢- اسم مكان. ) د ( 1- اسم مفعول.    

)هـ( نكشف عنها فى )وهب(. 

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



9 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1   من موضوع »المشروعات الصغيرة«:

) أ ( استهالكية، مهارة. )ضع أنت الجمل(.  

)ب( مشروعات إنت�اجية، وخدمية، وجتارية، ونهتم بت�دريب رجل األعمال الصغري ليكون قادًرا على إدارة مشروع صغري بكفاءة وفاعلية.

)جـ(  1- بسبب الزيادة السكاني�ة والحاجة إلى خلق فرص عمل للشباب. 

٢-  ألنها توفر فرص عمل كثيرة للشباب.

- توران شاه.  ) د (  1- أشموم طناح. 

٢-  حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصر بقيادة لويس، مزودة بالسالح والرجال، وأمر نجم الدين لرسول ملك صقلية بجائزة كبيرة وخلعة غالية.

.)✔( -   .)✗( - -٣

2   القراءة متحررة المحتوى: 

٢- لفافة.   ) أ ( 1 - المعة.  

.)✔( -٢  )ب( 1- )✗(.  

)جـ( عن طريق تسخني اخلام.

ثالًثا: النصوص:

 من نص »سفين�ة نوح«: 

٢- هالكون.  ) أ ( 1- أنصفوا.      

)ب( أوحى إليه أال يحزن من فعل الكافرين وأن يصنع سفين�ة، ونهاه عن مخاطبت�ه فى أمر الكافرين؛ ألنهم مغرقون. 

)جـ( تعبير يدل على حفظ هللا ورعايت�ه لنوح - عليه السالم.

) د ( ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ ﴾.

1   من نص »حب الوطن«:  

) أ ( 1- ينكر ، الطائر. )ضع أنت الجمل(

)ب( 1- الشخص الذى يعيش فى وطنه وينكر فضله.

٢- يسعد الطائر حين يعود إلى عشه فيسكنه ويحتمى به.

٢- أسلوب استفهام. )جـ(  1- يدل على زيادة االنحطاط وانعدام القيمة.    

) د (  فطرة وفريضة.

٥
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2   من نص »وادى الكنانة«: 

) أ ( 1- يأس ، الموت.   )ضع أنت الجملتين( 

)ب( 1- اإلنسان الذى يخشى الموت.

٢- أن نسعى إلى تحقيق مجده ورفعته بالجد واالجتهاد.

٢- توحى بعظمة أمتن�ا ومجدها. )جـ(  1- تصوير للذل برداء يلبس.   

) د (  الهراوى.

رابًعا: النحو:

) أ ( - يرض: فعل مضارع )فعل الشرط( مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. 

- السعيد: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

- راضين: خبر )كونوا( منصوب وعالمة نصبه الياء.

- عدوه: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، والهاء: ضمير مبنى فى محل جر، مضاف إليه.

٢- أرفعها / أفعلها. )ب( 1- متعددة / تعّدد.    

٤- سيًفا / جامد سماعى. ٣- مهيًب�ا / من الثالثى.   

٣- أنذر. ٢- اسم مفعول.   )جـ(  1- المستقبل مرتقى بالدنا.    

) د ( نكشف عنها فى )قنع(. 

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



11 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1  من موضوع »فالق الحب و النوى«:

) أ ( 1 - خراب.        ٢- حصاة.            ٣- تتيقن.  

 )ب( أوجه الشبه بينهما : العلو و االرتفاع.      

- أما االختالف ففى حياة النخلة وفعلها  وتفاعلها مع عناصر الطبيعة.

)جـ( حبة القمح ،  نواة التمر.

)ه(  من قصة )طموح جارية (.

- األمير فخر الدين. - وفائه.     1- حمص.    

٢ – أسرعت بإصدار أوامراها بأال يدخل على السلطان سوى كبير األطباء ، وأشاعت أن صحته تتحسن.

٣ -  انتصارات المصريين المتوالية – كيف هذا؟ أليس لهذا البالء من دواء ؟.

2  القراءة متحررة المحتوى: 

٢- يمتلئ.   ) أ ( 1 - طبائع.    

 )ب( 1- )✔(.     ٢- )✗(.

)جـ( اعتقدوا أن هناك عنصًرا واحًدا من الهواء هو الذى يمكن يتصف بـ )خفة الوزن(؛ أى الزنعة إىل االرتفاع.

ثالًثا: النصوص:

 من نص »رسالة إلى ابنى«:

) أ ( اخَلُمول - االبتكارية.  )هات جملتني من عندك(. 

)ب( حذر من أن يظن السعادة تطرق باب الكسالن أو تأىت باألعمال السهلة. 

)جـ( تعبير جميل ، حيث صور السعادة شخًصا يطرق باًبا. 

) د ( تضاد ، يوضح المعنى و يقويه.

1   من نص »خالل كريمة«:  

٢- نب�ذك. ) أ ( 1- الفقر.              

)ب( لكل إنسان حظه ىف الدني�ا  ، فهناك من ُرزق المال ، وآخر العلم ، وآخر مكارم األخالق.

)جـ(  تعبري جميل ، يصور اخلليقة املحمودة بالهدية الثمين�ة من عند هللا )تعاىل (.

بالعلم كان مطية اإلخفاق  ) د (  و العلم إن لم تدخره محصًنا 

مــا لــم يتــوج ربــه خبــالق ال حتسنب العلم ينفع وحــده 

٦
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2   من نص »حب الوطن«: 

٢- عدو.  ) أ ( 1- ينكر.       

)ب( يؤكد حبه لبالده ، وحقارة من ينكر فضل بالده عليه.

)جـ(  تصوير جميل للقلب بإنسان يعظم بالده ، ليدل على شدة حبه.

تجئه فنون الحادثات بأظلم  ) د (  ومن يظلم األوطان أو ينس حقها     

وهــل يرتقـى الناس إال بسلم و مـــا يرفــــع األوطــــان إال رجالهـا 

رابًعا: النحو:

) أ ( - الوقوف: مبت�دأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

- أفضل: نعت مجرور وعالمة جره الفتحة ؛ ألنه ممنوع من الصرف.

- النهضة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

- عيسى: بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

٤- مجتمع. ٣- الخالفة.   ٢- أفضل.     )ب( 1- مقدسة.   

٤- رحيمة. ٣- مصونة.   ٢- الِمسطرة.    )جـ( 1- مجتاز.    

) د (  1- البحر أشد زرقًة من السماء.

٢- المواطن المخلص ساٍع لخير بالده

)هـ( ) و – س – م (.

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



1٣ الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1  من موضوع »الحمامة المطوقة«:

) أ ( 1 - العقدة.       ٢- القسوة.           ٣- باىق - ماٍش.  

)ب( ألنه حريص على إنقاذ صديقته أواًل.      

)جـ( ابدأ بقطع عقد سائر احلمام وبعد ذلك أقبل على عقدى.

) د( سنصل إلى االختي�ار الصحيح للصديق ؛ ألن الصديق يظهر أصله وقت الضيق. 

)ه(  من قصة )طموح جارية (.

- مشقة الطريق و المرض. 1- مصر.    

٢ – فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، لتأخر اإلذن له باالشتب�اك.

٣ -  فى جهاد األعداء.

٤- املقولة تنطبق عليه بشكل كبري ؛ فقد أساء معاملة شجر الدر وقواد اجليش فجاء جزاؤه بالتخلص منه.

2  القراءة متحررة المحتوى: 

٢- اآلصرة.   ) أ ( 1 - يكرهه.      

.)✗( -٢  )ب( 1- )✔(.   

)جـ(  يتحقق له السالمة ، و يكتسب اخلصال احلميدة.

ثالًثا: النصوص:

 من نص »سفينة نوح«:

٣- أزواج. ٢- يعزه و يكرمه.   ) أ ( 1- استهزءوا.     

)ب( ألنه لم يكن هناك أنهار أو حبار جترى بها السفين�ة ، كان الرد إنا سنسخر منكم غًدا عندما تغرقون. 

)جـ( تعبري يدل على شدة العذاب. 

) د ( سوف تفىن احلياة على األرض.

)ه(   قــال هللا تعــاىل:﴿ ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

﴾ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھَ

1   من نص »وادى الكنانة«:  

) أ ( 1- تنتهى.                 ٢- فيوض.

)ب( بأنه عرب عن أثر الني�ل ىف مصر كبساط من احلرير ، وأن ماءه عذب كالكوثر.

)جـ(  تصوير  جميل لوادى الني�ل بإنسان عزيز ، نداء للتعظيم.

) د (  و نؤيد هذه املقولة والدليل حث الشاعر على استنهاض عزائم شعب مصر الستعادة مجد اآلباء واألجداد بالعمل وعدم اخلوف.

٧
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2   من نص »حب الوطن«: 

) أ ( 1- يعظمها.        ٢- أهواء. 

)ب( بأن يسرى حبه فى اإلنسان كسريان الدم فى جسمه ، وأن يكون دائم الذكر له.

)جـ(  تعبير عن دوام الحديث عن بالده ، ليدل على شدة حبه لها.

) د (  القول صادق ، فنهضة البالد يقوم بها أبن�اؤها ؛ ألنهم مدفوعون حببها.

رابًعا: النحو:

) أ ( - مفتاًحا: خبر )أضحت( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

- مصر: مبت�دأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ) ويجوز خبر لمبت�دأ محذوف(.

- برئاسة: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.

- متكاتفين: حال منصوبة وعالمة نصبها الياء.

5- مطلع. ٤- أكثر.   ٣- مفتاًحا – مفعال.   ٢- المنشودة – ُنِشَد.  )ب( 1- الفائزة – متكاتفين.    

٢- َمْفِعل. )جـ(  1- اسم مفعول و اسم فاعل.  

٢- املبيعة. اٌم.  ) د ( 1-  َقوَّ

)ه(  ) ح ، ض ، ر (

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



15 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1  من موضوع : »املرشوعات الصغرية«:

) أ ( 1- املتغري تدريجيا.   ٢- املبتكرة.

ا للمشروعات الصغرية ، الىت تهتم برتاث  )ب(  عالقة الصناعات التقليدية باملشروعات الصغرية : عالقة وطيدة ، حيث تشكل الصناعات التقليدية مصدًرا مهمًّ

مصر الشعىب الىح املتطور ، والذى يتمثل ىف إنت�اج العديد من املنتجات املتمزية. 

)جـ( -  عدم احتي�اجه ملساحة كبرية ألداء نشاطه.

- ال حيتاج إىل تمويل كبري ؛ لقلة عدد العاملني فيه.

�ا ، وكذلك نشاطه محدود. - رأس ماله صغري احلجم نسبيًّ

- يعتمد على تكنولوچيا بسيطة عند بدايت�ه.

- يساعد على إجياد توازن بني احلضر والريف.

) د ( من قصة »طموح جارية«:

٢- الوفاق واحرتام العهد. ) أ ( 1- أعلن قائدهم الزحف إىل دمياط. 

)ب( ألنه قطع الدعاء يوم اجلمعة للصالح إسماعيل وحكم عليه باخلروج عن الدين وعدم أستحقاقه للحكم وأفرج عنه.

)جـ( وصفهـــا بأنهـــا شيطــانــة خلفت من حـــديــد ،ال تكـــل وال تمـــــل ، تضــع اخلطـط وتوجــــه الـمملــكة فــي جميـــع شئونهـــا بدقـــة وإحكــــام.

) د ( املنصورة – دار ابن لقمان.

2  القراءة املتحررة:

٢- املستمرة. ) أ ( 1- تت�ابعها.   

.✔ -٢ )ب( 1- ✗.   

 )جـ( أنه يمكن تصوير السماء كساعة تبني مرور الساعات ليال أو نهارا وتقويم يمزي تعاقب الفصول وتبني اآلثار القديمة. 

ثالًثا: النصوص:

من نص »سفين�ة نوح« :

٣- أشرك. ٢- وقوفها.    ) أ ( 1- التن�انير.   

)ب( أجب بنفسك.

)جـ(  )ِبْسِم هللّاِ (: تعبري جميل يدل على ضرورة االستعانة باهلل ىف كل شئونن�ا، و)َمْجَراَها - َوُمْرَساَها( تضاد يؤكد املعىن ويوضحه.

( : نداء غرضه التنبي�ه واإلشفاق، وفيه محبة لالبن. -  )َيا ُبىَنَّ

-  واستخدام » بىن« بداًل من » ابىن« أجمل ؛ إلظهار احلنو عليه واحلرص على منفعته. 

َعَنا( : أسلوب أمر للنصح واإلرشاد. )اْرَكب مَّ

) د(  قال تعاىل : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ﴾. 

1  من نص »خالل كريمة« :

٨
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٣- يضر. ٢- مطايا.    ن.    ) أ ( 1- ُيَزيَّ

)ب( ارجع إلى الشرح وأجب.

)جـ( )ال تحسبن(: أسلوب نهى غرضه النصح واإلرشاد -  وهو مؤكد بنون التوكيد. 

)وحده(: تبرز عدم نفع العلم بال خلق.

)يتوج ربه بخالق(: صور العلم إنساًنا - وصور الخلق بصورة التاج الذى يتحلى به اإلنسان. 

2  من نص »وادى الكنانة« : 

٣-تخلد. ) أ ( 1- ينشر ويمد.   ٢- فيوض.   

)ب( ارجع إلى الشرح وأجب. 

 )جـ( – )يا وادى الكنانة(:يصور وادى الني�ل بإنسان عزيز.

– نداء للتعظيم – وتصوير لمصر بجعبة السهام.   

 )الني�ل يجرى سلسبي�ال(:وصف الني�ل بأن ماءه عذب صاف ينشر الحياة فى ربوع الوادى، متأثًرا بالقرآن الكريم فى قوله : }ڭ  ڭ  ۇ  ۇ{ 

سورة اإلنسان.  

رابًعا: النحو:

) أ (  - المهذب :  نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

- صبور: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

- حرًصا: تميزي منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

- بن�اء: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

٤- مجتمع ، مفتعل.  )ب( 1- محبوب ، حب.             ٢- صبور ، فعول.                ٣-  أكثر ، أفعل.  

٢- زمان.  )جـ( 1-آلة.                   

٢- اسم مفعول.  ) د ( 1- اسم فاعل.   

)هـ( الورد أشد حمرة من العنب.

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.



17 الصف الثالث األعدادى

إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: أجب بنفسك.

ثانًيا: القراءة: 

1  من موضوع »الحمامة المطوقة«:

) أ ( 1–  نصيبن�ا.                     ٢- خالئل.

)ب( لقطع الشبكة وتحريرها منها هى وزميالتها.

 .✗ -٢ )جـ( 1- ✔.   

من قصة »طموح جارية«:

- أقطاى. 1- دمشق.   

٢- ألنه مريض ويريد أن يكون على رأس اجليش.

   -  ألنه بــــــدأ حكمـــه بسقطـات أغضبـــت األمـــــــراء مــنه، ومـــألت القلوب حقًدا عليــه فقد أرســـل إلـــى شجر الدر يطالبهـــا بمـــال أبيـــه وحياسبهـــا فـــي 

غلظــة شديـــدة، ولــم يقـــدر لـهـا مواقفهـــــا حلمــايــة الوطـــــــن.

٣-  كــــانـــت اخلطـــــــــــة بــــــــأن حيشد دميـــاط باألسلحـــة والذخيــرة والطعـــام، مع جتنب كــــل األخطاء السابقــــة التــى مكـنـــــت الفـــرنــج من 

الصمــــــــود بعض الــوقـــت )مثل : عـــــــــدم تزويــد دميــاط بالــذخيـــرة والطعــام فـــــى عهــــــد الكــامـل( ، و أن يـــنـــزل باجليـــش على البـــرِّ الغربـــى 

للنيــــل لتعوق تقـــدم الفـــرجن عن الوصول إىل دميــــــــاط، وحىت ال يتكرر اخلطــأ.

2   القراءة المتحررة:

٢- شتيت.  ) أ ( 1- االستغناء.    

 .✔ -٢ )ب( 1- ✔.      

)جـ(  اتخذت الكتابة أشكاال عديدة ، بدءا من الكتابة البسيطة التى تستخدم فيها الرسومات ، وصوال إلى الحروف الخاصة التى تمثل طريقة نطق أصوات 

اللغة ، حتى الخامات المستخدمة قد اختلفت وتطورت.

ثالًثا: النصوص:

 :»A من نص »سفين�ة نوح

٢- ُمغرق.  ) أ ( 1- تحدثنى.       

)ب( أجب بنفسك. 

)جـ( 1-  )َواْصَنِع اْلُفْلَك(: أسلوب أمر  - يفيد النصح واإلرشاد. 

٢-  استحضار الصورة.

) د ( ﴿ ک  ک     ک  ک گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾. 

٩



الصف الثالث األعدادى18

1  من نص »خالل كريمة«:  

)ب( أجب بنفسك. ) أ ( 1 - أخالق.   ٢- أموال.   

2- )شمائل(: نكرة للتعظيم. )جـ( 1- صور العلم بحصن يحفظ المال.  

2  من نص »وادى الكنانة«: 

٢- يؤمنكم.  ) أ ( 1 - استيقظوا.            

)ب( أجب بنفسك.

٢- الفاء تدل على سرعة االستجابة. )جـ( 1- تصوير للمجد بإنسان يدعوهم.    

رابًعا: النحو:

) أ (  - الصد  : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. 

- يجب: فعل مضارع   مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

- محققين: حال منصوبة وعالمة نصبها الياء.

- األوطان: مبت�دأ مرفوع  وعالمة رفعه الضمة.

)ب( 1- حائط ، تم قلب ألف الفعل همزة.

٤- األفاضل ، األفاعل. ٢- مرفوع ، ُرِفع.      ٣- معطاءة ، أعطى. 

)جـ(  1-الصباح مجتمع الطالب.    ٢- القراءة مفتاح لباب المعرفة. 

) د ( المعلمون. 

)هـ( ح. ض. ر. 

خامًسا: متروك للطالب.

سادًسا اإلمالء: متروك للطالب. لكل خطأ نصف درجة.
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إجابة نموذج األضواء

أوًل: التعبير: مرتوك للطالب.

ثانًيا: القراءة: 

1  من موضوع »الحمامة المطوقة«: 

٢- تتخلني وترتكن. ) أ ( 1- ترتبك ، تتحرك.  

)ب(  حيث تعاونت الحمائم جميعهن فى الفرار بالشبكة وذهبن للفأر لقطع الشبكة وتحريرهن.

)جـ(  ألن خطته لإليقاع بالحمائم قد نجحت ووقعن فى الشبكة.

) د (  لم يستطعن النجاة ووقعن فى يد الصياد. 

من قصة »طموح جارية«:

- توران شاه. 1- مني�ة أىب عبد هللا.   

٢-  هى قدوم واجتاه حملة فرنسية ضخمة إىل مصر، اشتـرك فيها الكثيـر من الفرجن الطامعني ىف بــالد العرب، يقودها لويس التاسع ملك فرنسا، ومعه زوجته 

الـملـكة )مرجريت( واثن�ان من إخوته )روبرت آرتوا و شارل( واثن�ان من أبنــــاء عمومته، وقــــد جــاءوا لينـــتقـــموا مـــن العرب وليغــســـلوا العـــــار الذى 

ـوهــا مع العـرب. حلقهم بسبـــب هــــزائمهم الـمتــكررة ىف احلـروب الىت شنُّ

   - فــــــــــزع أهــــــل القاهـــــــرة.

ى بمـــــواردها الهائــــلة جيوش العـــــرب بالرجــال واألمــــــــوال. ٣- ألن مصر بموقعها حتىم ظـــهر )حصن( العرب ضد الفرنــج بفلسطيــن والشام، وتغــــذِّ

2  القراءة المتحررة: 

٢-  رقيقة. ) أ ( 1- الثاني�ة والثالثة.   

.✔ -٢ )ب(  1- ✗.   

 )جـ(  حيث أفضل أنواع الورق تصنع من النب�اتات التى تحتوى أليافها على كمية كبيرة من السليولوز أو المصنوعة من القطن والكتاب. 

ثالًثا: النصوص:

من نص »استعن باهلل«:

٣- التوكل.   ٢- طلبت املعونة.   ) أ ( 1- ِغلمان.  

)ب( أجب بنفسك.

)جـ(  أسلوب مؤكد بـ)إن(. يسترعى انتب�اه المتلقى، ليكون تركيزه واستيعابه أكثر، وهذا من البالغة النبوية.

) د (  »........ واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إال بشىء قد كتب�ه هللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إال بشىء قد كتب�ه 

هللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف«. 

1   من نص »وادى الكنانة«:

)  أ ( وديان وأودية - الحرير األخضر.

)ب(   لن تزول، وســوف تظل خالدة ما دام يجرى فى أرضها الني�ل بمائه العذب الذى ينشــر فى بقاعها الخضرة والخير العميم الذى يحرســه شباب الوطن 

الذين يحافظون على أمنه ووحدته.

١٠
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)جـ( ارجع إلى الشرح وأجب.

) د (  وصف الشاعر  الني�ل بأن ماءه عذب صاف ينشر الحياة فى ربوع الوادى.

2  من نص »خالل كريمة«: 

٢- خالئق. )  أ ( 1- األخالق.  

)ب(   املروءة والكرم.

)جـ( ارجع إلى الشرح وأجب. 

) د ( الخليقة – الهدية الثمين�ة – هللا. 

رابًعا: النحو:

) أ ( - املصونة: نعت  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  

-  املعجزات: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة.

- أنظار : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

-  أعظم : نعت مجرور  وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف.

٤- الدالة.            5- مقدام. ٣- محط.   )ب( 1 -  منجزات.             ٢- معجزات.  

)جـ(  املفضل : مكتب�ة اإلسكندرية – املفضل عليه : املكتب�ات احلكومية.

٢- الصباح  مستقر الطالب.  ) د ( 1- يستخدم محمد املصعد للزنول من املزنل.  

خامًسا اخلط: أجب بنفسك.

سادًسا اإلمالء: لكل خطأ نصف درجة.
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